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تقديم

ناريخفى)دراساتسلسلةنىإسرائيللشاريخالخصصالحيزكان

نجبرللحضاؤآخرجزءعنفضلا،واحدمجز!،هذه،القديمالأدفىالرق

بكثير،الألفبددالمائةتجاوزتثدإنما،التاريخىالجزءهذاصفحاتأن

كتاببن.نىالتاريخىالجزءيكونانالأفضلمنراينافقدثمومن

بنىتاريخفيهنتابعهالثانى)الكتابالكريمللقارئنقدمنحنوها

عليهموسىوفاةعندأالأول)الكتابفىبالقوموقفناأنبعد)سر7ليل

قصةالثانىالكتابهذافىنتابعنإنناثموفن،كنعانتخومعلى،السلام

موسىخليفةنون،بنيضوعبقيادة-فلسطندخولهممظإسر7ليلبنى

أيدىعلى،م135عامفىوسكانيَا-سيامميَا-نهايتهموحتى"-وفتاه

.الرومان

داريخ.عنيتحدثانإنما-والثانىالأول-الكتابينلأنونظر,هذا

نأآثرنانقدولهذا،واحدةوحدةيكوناننهماثمومن،القديمالإسرليليبن

الثالثأ!تابيكونأنعلى،الثانىالكتابهذانهايةفىمراجعهصانضع

مشقلة.وحدة()الحضارةوالرابع

السبيل.سواءإلىيوفقناأننح!ألواللةَ

انيث،،وإليهتوكلتُعليهبالئةِإلاتوفيقىأوما

ص!اهـ989أعا7ممنُبث!ايرلأعالإلتاسعكبرأفىالإسكندريةرمل-بولكلى

دكتور.

مهمانبيومىمحمد
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الخامسالباب

الإسرائيلي.الغزوقبلفلمممطينسكان
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الأولالفصلى

الساميةالعناصو

إليهاتدفقتعندما-الميلادقبلعشرالثانىالقرنفىفلح!طينكانت

الثرقدولمنكغيرهامصر-منطردواالذينالعبرانيينالبدوموجات

،وأجيالأجيالمنذاستمْرواقدوسكان،راسخةثقافةذات،القديمالأدنى

الإسرليلى،للغزوالسايقينفلطينسكان2انعلىجميدادنىمناكوليس

الألفمنالكهوفساكنىبقايالأنذلك،ساميةغيرعناصرمنكانوا

نأصحيح،الحصاميين)1(منقومأكانواانهمالىتشيرالميلاد،قبلالثاك

التىالجنسيةتيازاتهمنالآلافبينالأوسطالشرقفىنقىجن!مىوجود

ولروىنيما،عاقللا.يعقلهالفضيلةمنمستوىيئطلبأمرفيه،تتلاطم

كالبيتهمفىكانوافلسطنصكانأنكذلكصحيحولكنهديورات)2(،

الجزفئضبهمناليهاأدؤاالذينالح!اميينمن-نرىسوف-.كضاالعظبى

-....العربية

الىشالعَاكانربماخطأ،هنانصعانبمكانالأهفيهمنولعلا

معالميلادىالسابعالقرنافىإلافلسطنيدخلوالمالعربانوهو:ما،حد

الزعمهذاثكذبإنجماا؟لحف!س-التاريخيبمالأنذلكْإبيها،الإصلامدنجول

العربوأنالأصلاء،،ظسدنسكان.بم،إنماالعربفاالكنعانيبرن.تحإمَا،

مcry!(37!مهـ)ه،9جمامفىالعربيةالبلادهذ.فىنجلوا..الذينالمب!لمين

مناكْاخوةإلىشبقهمإذافلسطينفىإلعرليةللإقامةالبدايةنقطةيكوئوا

قبل-فلسطنومنها-يمالقيإالأدنىالبثبرقطمناطقكلفىعاضوالهم

،1(56.1.0 1 1 1.A Lods, op. cit., p

(Y)6191)القاهز328لم2الضار-،فصة،دهـرانترل،.

(r)الجزءكمر،النا"روقيبهل،حنمحمد:ننطئإلىالملمنالعربدنجولعناتالرا

223123-الماه!لراههملحقلافلاملار!خا2-46263ص،6391!ضهز؟لأول

.89405-الم42الأسلاكالكامل
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الحربالمسلمينأعدادأنعنفضلا،.هذاالح!نمنبمئالتاالإعصلاممجىء

معيتشابهونكانواكما،قليلةكانتالاعصلاممعفلسطندخلواالذين

السكانأنالعلماءرأىفقدثمومن،الجنسيةالناحيةمنالأ!ليينالسكان

مابكل،وطنيينكانوا.سكانَا-الاسلامقبلفيم!بفلسطنفىالعرب

.011ءمعان)1(.منألكلمةهذ.تجْملْه

من،القدامىالعربفوًلاءسلالةممانحاالبومفالفلس!نيونوفكذا.

عاشواقدوأنهم-قديمةأخرىقبائلبجانجه-وكيربموآمورييبنكنعالين

ادتقرازهمتتبعو!مكنبل،انقطاعبدونالقديحةالعصورمنذبلا؟همنى

الميلاد،قبلالثالثةالألفتجلماإلىترجع،سحيقةعصورإلىفبسطننى

الأرومةإلىعناصرأخرىمقتسرليوجودمنيبنعلاهذاكانوإن

.َ،،فلسطن.فىاليهودىالؤصدنتزفىلىدخاصةالفلسطنية

الخطاببنعمرالفاروقأيامعلىالعرلبهأنالقوليمكنناوهكذاا.

فلسطنإلىبأنوالم-عليهالئهرضوانم("-634-644هـ=ا-23)3ا

كحاسكانها،وظل-الحنيفالكهدك-بالأصلاماليها؟لواوإنمابعروبتها

مايو15فىدولتهمإقامةمناليهودتمكنحتى،جمرب!تبلةمنكإنوا

:ا!ا-!هـ(ا266عام)ام4891

العظمىغالبيتهمفى-آنف!ئلئاكماكانوا-فقيفلسطنب!كانوأما"

الحيثيينمنساميةكيرعناصرآخرامنتليلمع،ال!نساميينمن

شلالةهناكليستائةفيهريبلافحمازلك،ومع،وغيرهموالفلسمطينييق

ئتأثرولموحدها،البيئةولييةدقافةهناك."ليسثأنهكما،صافيةنقية

سوريةقلأوفلمبمطينا-بأنالقولمنيمنعنالاهذاكانوان،بأخرى

أكثركاشا-ولبنانوفلسطنوالأردنهـريةيشملوالذىالواسعبمعناها

)1137..el.London,,9691!ه!pArabs and!ح,HenryCagan, Palestine

104n.!981)جمط!ا2ا.1...16.،صا:ا B!نل!ف).M Rodinson, Israel. and the Arabs
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السامية،غيرالعنا!رهووالآخر،الساميةالشعوبلهجراتتعرضماهاغبمن

هذاسنجعلأثناكما،مسمعلفصلفىمنهاكلعؤ،نمحطثوسموف

السامية.صعناصرعلىمقصور،الفصل

01السام!هْالعئا!را

نيينالأموريين"والكئعا2من"فلسطنفىالساميةالعناصرتتكون

والموًابيعنكالأدوميينالقبائلمنأخرممطكوكبةجانجاإلىهذا،والآراميين

منولعل.وغيرهموالمصالقةوالقينيينوالقنزيين،واليبوسيينوالمديانيبن

الىنضيرأنفلسطينفىالساميةالعناصرعننتحدثأنقبلهناالأنضل

بالموطنيتصلوالآخرهؤلاء،الساميبنبتعريفيتصلالواحد:أمرين

،01.لهمالأصلى

:)الساميون

وذلك،السلامعليهئوح،بن)سامإلىالساميينالمؤرخونينسب

الثلائة،الب!ثريةالت!قسيماتاحدىجعلتهمالتى،التوراةروايةعلىاعتصابم

نوحأبناءالىوشعولهافبائلهاتعددعلىالبشريةالسلالاتترجعالتى

عامفىمؤلأول،)سامىلفظاستعملوقدويانث،)1(،وحابمأسامالثلائة

عنمقالتهفىشلوترهلدوج"أوجسثالألمانىالمستشبرقيدعلىم،1781

أرضومن،الفراتإلىالمتومسطالبحرمق5قولهفىوذلكأهـالكلدانيين

،واحدةلغة-مفروفهو-كم!جممادتجنويما،العرببلادحتىالرافدين

وكانواحدلم،)2(ن!عبَاوالعربوالعبريونوالبابليونالسوريونكانولهذا

تولىوفد،،السامية)اللغةاسميهاأنأودالتىاللغةهذهيتكلمونالفينيقيون

)3(.لنفسهاذعا.دان،الاص!ش!هذاذلكبعد"أيشهورن،

"،2.،اا:ااة)1(لكرك

القاهزبكر،يعتوبالسييعليهوزاددرجمه،القديمةالا!ةالحصارات:شتبنوموسكالى21(

Schlozer,Von..161وكذا:،923صر،،6891 den Chaldaern, ,1781 pسأ..A

R.,A.ء)`1(، Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge, ,6291 .p XV
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جنسَاتعنىأنهاعلى)الساميين،كلصةيستعملونالعلضاءبدأوهكذا

بصفاتغيرهعنويتميزنوح،،بناسامإلىنسبطفىهـئفعواحدلمبشريما

التشابهفىالساميةاللناتفبينشىء،كلقبللنويةوهىبين!ة،مشتربهه

ننسبانلهعهلمكنمالأوالمفرداتوالتراكيبوالصيغالأ!واتمنالكبير

إلىسبيللأد!نما،التاريخيةالعصورفىبينهااقتباساتحدوثالىتقاربها

1(.بينهةمئترلثأصل"بامئراضإلأالتفاربهذاتفسير

فعلوجودفىكضتركانمماالساميةاللغاتأنذلكفىالسببولعل

،والمضارعالماضىهما،للفعلزمنيينووجود،كمصدرأساسىثلاثى

لغاتجسيمفىبخدأنناعننضلاهذا!الأسلوبنفمييتبعوتصريف

الشخصيةكالضملالرالأساسيةالكلداتبينتشابفاالساميةالمجموعة

والأخوالاْمالأبفكلماتدمومنالفرابه)2(علىددلىالتىوالأسماء

الخماصةوالكلمات،اللغاتهذ.كلفىمشتركةكلماتوالعموالأخت

والأذنواليدوالشعروالرجلوالأتفالعينمثلالإفسانجصمباعضاء

35(الاميهصاللغاتكلفىمضاعةتجدماألفارووالراير،

يحدثوالذى،اللغاتهذهكلماتفىالحركاتتغيرعنفضلاهدا

رالمجنمعالدولةمنظماتعلىندلألنىالنعاببروفىالمشىفىثغبر

الأدلةمنالكثيرهناككانوهكدا،مشركه"ه(أخرىأموروفى،والد-شأ4(

وانو:441ص،الابقالمرجع،مرمحالىب!و،1،

!.57.ques, Paris, ,0391 p5،كح!ةن!أDhorme, Langues et Ecritur!

رممنا:

,Fleisch,14.,4791.لمح!!.. Introduction a 1'etudedes langues semi" ques, Paris

ا1/9-.،!ربلاريخ5891(ا،يروت66،الموفل!دش،ولبنكصوريةحى،لا!غيخلب)2،

3491,.2,.378وأنظر:6591(1)يورت p!سع،,J. Hastings

.2صاا68iالقاهرالقر،ن،جمرالر!ةاللغ!صعازكلا،فحمو)3(

E.B.,،02.".315وكذا:1/222،علىبراد،4(

،6491ببررت،الجاهلبةداربخ،فروخعمرا-525ص7،ولنالهمالحا!ون4ظاظاحن)5(

3.مملا
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من،الحاميةالمجموعةدىالمميزةللملامحعامةصورةنرصمالتىاللغوية

.واحدةلغويةأسرةهىحيث

أساسعلى-الساميةاى-التحميةهذهعلىيعترضعنهناكولكن

فضلاهذا،كدلكمانعةولاجامعةوكير،جنسيةوليعست،لغويةتسميةأنها

تلكبنيتوإنما،صحيحةعنصريةأوعلميةأسصىعلىتعتمدلاانهاعن

سياسيةاعتباراتعلىالتقسيمذلك،ووضعالتوراةأوردتهاالتىالقرابة

الزمنذلكفىالعالمشعوبعضدشاثعةكا!االتىالآراءوعلى،وعاطفية

ا"ا(.الب!ئررتوزيعوالأنسابالنسبعن

جمنوذلك،ساميينالعيلاميوناأصبحأنذلكنتالجمنوكان

مذاوفى،لسامالأكبرالابنتزعمفيما)عيلام،جدهممنالتوراةجعلت

ومع،وآرام،21(ولودْوارنكشادوآشورعيلامسامبنو5:التكوبنسفريقول

المَوراةاجعلتهمالذينالكنعانيونثمَاهناك،ساميةلغةيتكلمونلافهمذلك

والأمر،ساميونأنفسهمْهمبل،ساميةلغةيتكلمونوهم،الحاميينمن

ثحا،كذلكحامييناقوراةجعلتهمالذينالمصريينالىبالنسبهكذلك

،)3(.وكنعانونوروومصرايمكوئىحام)بنوتقول

عنالكنعانيين)إقصاءتورألهمفىالعبرانيونتعمدفقدذلكومع

يعلمونبهانواأنهممح،ودينيةسياسيةلأسباب،ئوحبنسامإلىالانتساب

ارجعوتد،عنصزيةصلاتمنالكنعانيينولينبينهمعاالعلمحق

"حام،إلىوالسبئيينالفينيقييننسبالتكو-شسفرمنالعاشرالإ!حاح

وربما،الحامينمنيكونوالمأنهممعالسوداء،البشرةذى،الكوشيينجد

c<<ىا4221-1/322،علىدجوا،:

s..6أ London..3491لآpBarton. Semitic and Hamitic Orig.5ول.

23أ.ثكوكأ21(

01:6)3(لكوكأ
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التوراةكتبةفعد،أفريقيةفىوسبئيةفينيقيةجالياتوجود!سببكان.!لبث

الحاميير)1"منهؤلاء

من.مرةفهم،السبئييناصلفىمضطربةأقوراةفإنالواتجعوفى

ايحاميينكبير-يينوفرقالساميين)3(،مناخرىمرةوهبم)2(الحاميين

شفروفىاتالئوواةتمْدمهاشبأ()أبرسباإن،ثم،يعروفهوكما،والساميين

منأخرىمرةولكنهيقطان،"4(،-5ولدمنأنهعلإمر-بالذاتالتكوين

ولدمنيقشانولكنعابر،1،،5ولدمبنيفطانانوالمعبروفيقشان)5(5ولد

كبيرءالاثنينبينوفرق"قطوؤ،)6(،زوجهمنالخليل!لراميم

الذىهبر،السبئيينبشأنالتوراةنصبرصئىالإ!الرابهذاولعل

منهو)نما؟بشأنهمالتوراةفىجاءماانإلىيدهبالباحثينبعضجعل

مادةفهىبها،الثقةعننضلاعلبها،الاعتماديمكنالاأصيلةغيرمصادر

صوالي)7(.منكبيرنصيبلهالي!نكدز

-التوراةبهوأعنى-العلماءعليهاعتمدالدىالمصدبىكانمتاومن

،التوراةفئالتكوبنسفرنكاتبكبير،شكموضع،الشعوبكقسيم.فى

بعواطفهمتأثراكانأنهبهما،فحسبيعرفهاالتئ"الأجناسعلىاعتمي)نما

منيخرجهمنرا.هناومن،ولابلوكنعانمصرنحوالقديمةالعدائية

بالنسبةمضطرل!يمدوأنهعنفضلاهذا،الحاميينمنيجحلهم-السافييناْ

412لما،علىصاد)1( Yوكذا؟*+..R..A Nicholson, op. ciL, p

.!؟األ!اياماخبار7،؟1101ل!وفى)2،

01082لكوفى)3("

911لكوفى)4( 3 1 YA

325تكوفى)،(

2!3يلكوك!6،

7()003.London, 1619! p؟أكمعأble and the Ancient NearإF.W Albright, The B

094J،كدا8.!ء3؟لم4فاردلم Hastings, Dictionary of the Bible, p
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جانبرىفيما-النكو-شسفرانذلكإلىأضفنافإذا،وكوشلآشور

بهتام،موحايمعحلالي!-اليهودية"ا(المعارفدائرةفىجاءكما،ستروك

مصادرومنمثتاليين،كئابمنامجحوعةعحلعنهوو)نماواحد،مؤف

الحصرلاحقةعصو!وفى،الزمنبمرورالحالةصورتهاخ!وانهمختلفة

سفررواياتعلىالاعتمادكانمدكلطاكلطالىلنالتبيناطويلبأمدموسى

!خطرم.منزلق!التورأة--أسفارأول-التكوين

أو6أالساميةتسميةيعتبرالحديثالعلمأننرغم،حالأىوعلى

خلافوذلك،جنحصيةثسميةمنهاكثرلغويةتسمية،الساميةالشعوب

بينالفصلعنالتوراةفىالعبرانيينقصصأشاعتهاللىالقديمالمفهوم

ولدى،حامنسلمنالحاميينجنس!لينسام،نسلمنالساميينجنس

شيوعه،اساسعلى،مقبول،الساميةالشعوب5تعبيرفإن،السلامعل!هنوح

العامة،الملامحفىالتشابهرواب!أهلهابينربطتثحعوبعلىللدلالة

العقالدرواب!ثم،اللغاتورواب!،والمناخالبيئةتأليراتفىاكثمابورواب!

الثىوالظروفعليهاقامتالتىالأس!ىلتمثابهنتيجة،والتخيلاتوالتقاليد

العربيةبدوله،الأدنىالشرقشعوبعلىباطرانهذلكويندقبها،أوحت

الأنريقية+ال!!4والدولومصروالعراقوالشامالعرييةالجزفئضبهفى

لغتهافىالساميةالشعوبانإلى)موسكاقى،يذمبمذامنوانطلات!ْ

،التحدثاحد،واجغرافىصعيدفىبا!صخماعهالا،واخدةكتلةتؤ!ا

تاريخىحضارىأ!لفىباشتركهاولكنفحس!،واحدةلغةبلهجات

اللفوى،الميدانعلىالساميةالصفةنقصرألالنايجوزمناومنأيضًا،واحد

+2(الساميهصوال!اؤالسعوبوعن،الساميينعنايض!نتحدثوان

المفهومبالمعنىجنحصالصس!"الساميه،ان-سىمنثهناكذلكومع

Theلأض!اp.ل!309104.,.3..7-6)1، Jewish Enc

.94صالايق،المرجع،موصكانىصبتهنو)!(
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جنسية،خصائصلهجنمَاليستأنهاأى،الأجناسعلطءعندالجن!من

الفرنىالبالمويقول،الأخرىالبشويةالأجناسعنتميزهخاصةوملامح

االسامية،كلمةاممتعمالمننفهمأنينبغىلا)إنه،فليشهنرى"الأب

ناادون،1الباخثمنلحىالأمرتيسيربهالمقصوداصطلاحفنكثرشىءاى

فىوتباينماتماءفىمابساميينبينلأنوذلكعنصريبما!)1(،دلالةلهاننعتقد

العلمئابالمجنىعليهمالجنسإطلاقيجعل،الفارقةالعلاماتونىالملامح

الإسرافمننوعَا،الأخرىالعلبيةالفررعأوالأجناسعلممنالحديث

الشمعوبهذ.منالواحداْلشعبداخلنىتياينأنرىأنناكماواللغو،

علىدلالةوالتبابنألتصا+هذاونىالجصميةالمظاهروفىالملامحفىالسامية

أنإدأنثرولولوجياعلماءبعضوجدوقدالدماء،نىوامتزاجاختلا!ونجود

العلمهذاوضعهاالتىالخصائصوفىالصفاتفىتباينَااليهودبين

"الآشوريينإلىبالنسبةذلكعنكثيما!ضلفللجنس

وكيرهم)3(.الجاهليةفىوالعربوالبابليين

للمماميين:الساميالموطن-2

.بلغاتالمتكلمةالثعوبهدهانعلىالعلماء،بنيناجماعشبههناك

تفرقواثمواحد،وطنلهاوكان،أولىساميةالى.جماعةثرجع)نما،سامية

فىكبيرماختلافَايينهمفيمااختلفواوإن،القديمنجىالأالث!رقمنطقةنى

الوطنكان.الرافدين،"بلادبابلأرضأنراىمنفهناك،الأولالمبرطنهذا

ثالث!،فريقَافاكأنعلى،فأرمينيةارآخرونيفضلابينما،للساميينالأول

1،1(18.5".Fleisch, op. ciL(ا.

اوكدا:0234لمااعليجواد(21

!.0.!.7 Buxton, The Peoples of Asia, London, ,2591 p001.لم

ttard,Les..442-432.وكل!ا Races et 1hstoire, Paris.,2491 pاْكأشا

L..H.وا9Fوكذا.1-23.236لمْ!،عليجراد31( .D Buxton, op. cit.,. p
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ىأآمور-أرضفىكانانماللساميبنالأولالمهدذلكأنإلىيذ!بإنما

الوطنذلكهىأفريقيةأنرابعفريقراىبينما-الفراتومنطقةالشامدبا3

وأخير!،العربيةالجزهـةشبهفىأنهإلىخامسفريقذهبحينعلى،الأم

للساميبن،الأولالوظنعنالمتباينةالآراءه!هبينالباحثينبعضتوسط

هىالعربجزيرةوأطراف)ا"الخصيبالهلالمن!ةانإلىفذب

البدىاؤنجينصراعموضعالميدانهذاكانوتد،للححاميينالأولالوطن

القرىسكانالحضريهاجمونالصحراءسكانالبدوكاننقدوالحضاؤ

التنازعهداومنالحضر،سكانمنكئيروكذا،الساميونهموالبدو،والمدن

التىالخصيبالهلالفىالمنطقةهدهفىالساميينناريخنكونالحياةعلى

جزروةكلنتشملتمحدوالتى،الجبالوالغربوالشمالالشرقمنتحدها

والآراء)الساميينعنمفالنافىالمحتلفةالآراءهذهناقشناوقدهذا،العرب)2(

الأصلى،)3(.موطنهمحرلدارتالنى

4"،سبربخماومنهم-العلماءمنالعظمىالغالبيةنإن،حالاىوعلى.

olوا!صورآيا،غرل!فطقةعلىام16آعافىأطلقمنأول6برسندهنرى"جبمىكان

يأنهارلكوعلل،ألخميب،"الهلالاسم4الجوبفىوالصحراء4المالفىالجبالبعن

البحرضرئىجوليفىالفر!طرفه!رتكز،التقربوجهعلىدألرىنصفشكل"دكون

والأفضل،الركل0الفارصالطيجكيلآخروطرنه،العربجزفئشبهفرقوو!ه،المتوسط

الفرى،الجزءنهاكةعندفلطعشثقعوللاالمر!فعة،الجبالنقوآهناظهررخلفالأصلامى(

لداولوثيملا،ودطهمنكبيرمجزع!آضوربلادلكونت،،الثرقىالجزءفىبايلوللاد

يرضي،)اثظر:.الياتةكلبليق31أنهصارثر،جوننذكرعليها،مئنعنالشميةهذهالباخون

91القامز،فضىاحمددرجحةالحضازاننصار TI،العلم،ناربخصارلود،جورج1515ص

31عىباقر،طه:ترجمة f،انظر:،(0191)القامز

1691.,Breasted,Ancient Times, Bostonيللى.

5.كل!",أمح!.ههp.125.04وكذا:9031لما،علىجواد)2،

.27ا-ا45عى74915،الماضهالرابعالعدداالرل!ةاللنةكيةسجلةألظر:)3(

)4(241..A.Spronger, Das Leben and lehre des mohammad, Berlin,,1861 p

,GeographieArabiens..392وكنا: ,7891 p!محال,A.Sprenger
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وكارل(r)سصثوربولرتسون)2(جريمةوهربرتشرادر)ا"و!لرهارد

وهوجو،8(ورايت،كوكأ7(وستانلى،مابر)6(وجونوكنج)5()4(بروكلمان

وديتلف9(وكايتانىمورجاندىوجاكفنسانوالأبوتيلةفنكلر،

ظاظا)14(،وحسنوسايس)13()12(،فلبىوجونوفريتزْمومل)11(ا(نلصن)ْ

الأصلىالموطنأنيرون-وكيرهم)16(د-!رانثوولمرجممكاتى)15(رسبتينو

لمالذىالشهير،البشرىالخزانذلك،العربيةالجزهـةشبههوانباللسامييبئ

بالموجة-ولودولكنهافقيرةوكصحراءطرد،كإتليم-ايقذفأنعنيتوفف

وادىوالىا"،)7والجذابةالمتاخمةالخصيبالهلالمن!ةالىالموجةكعلو

-العرببلادأنوالواقعسيناء،طريقعنأوالأحمر،البحرعبر،النيل

)1،1.8.,r ZDMG,,1873,27 .p,793لا!F!.3
،2،8-6..H.Grimme, "5oM mad, Welt Geschichte, Berlin,,4091 p

)1"(178..agein Early Arabia, London,,7091هعالاpth, Kinship andاSmول.

(hen(tط!ةder semi!كلف!!ل.C Brocklemann, Gmndriss der verglichenden

sprachen,Berlin,,2.8091.ه.

،5(911..London,,1591 p,!كل!ب!.L .W King, History of Sumer and

)%1(405!.2391,.L.J,Meyers, in CAA, I

.S .A Cook, in CAR, ,I 2391، p. 291. (VI

.8(. )Aالطة!!.of Semitic!ل!ل!ك..EWright, Comparative G

.13عى،الايقالمرجع"ظاعلا،حن)9(

5(1).uch,") .47,2791 SS1(!5"أاحعإءك!لأ4رر"

1()1201..desAltars ORient,,2691 p!ن!اه!م!ك!el, Ethnologie and03ول5حم!ا

,A.14.Grohmann.اوكنا: Arabien, p

2(1).J..B Philby, The Background of Islam, .p 9F

(r،13ا..er,,1872 p4!كلا!ل"nG3ش.A .H Sayce, A S

.ا-516ص،الابقالمرجعظاظا،صسن)141(

00(33-32..ationdes peuples Semitiques,كنلأ!pet Civاول53ة،ع!أن!فىها!أ

.902عى،1191،القاهرة،بدرانصمد:درجمة،الثانىالجرءالخازضة،دوورانتول)11(

.8ص،6791القاهز،الموولولوحأايهؤ،حمدانجم!(1)7
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جميع!باطرافهاالبحريحيط،صحراوبةأراضىمعظمهافى-تزالولاكانت

بالغذاءإمدادهمعنوعجزتسكانها،زادنإذا-اكلعمالىالقسمعداما-

منال!بةالمناطقإلىالسكانمنالفائضيرحلأنطبعيأكان،الضرورى

".ومصزال!يبالهلالمنطقة

الأولاالموطنكانالذىالمكانفىالنظريةهذ.أصحاباختلفوقد

بخد)3(ولاسيماالجزيزوس!فىرآهففريقالعربيه"2"الجز-وةمنللساميين

لها-المقابلةوالسواحلالبحرينجزورةرلاسيما-العروضفىرآ.ثانوفريق

الفربقهذاانأىالعرببه"4(،الجز-سةمننالجنولبةالأجزاءنىرآهثاكوفربق

الموجاتانطلقتمنها،العرب)مهدهىاليمنأنروى)نماالعلماءمن

مصنع5أيضَاالمستشرقينبعضنظرفىوهىايانحاء،سالرإلىالبشريهْ

الإسلامتبلالقبائلمنكبيربعددالجزيزأمدتبقعتهالأنوذلك،العرب

جميعوكذلك)نمرود،كاناليمنومنالإعلاموفى،طويلبأعد

.السامببن)5(

كاش!مذهالعرديجزفئنإن،العربجزهـةمنالمنطقةهذهكانتوأي!

القبكلحركاتتفسيريمكنالأساسهذاوعلى،الأولابساميينموطن

لبلماعصورمنليدأ!والىالخصبهالأفهارأود!هالىالباديهمنالسام!ه

السايعاقرننىالإصلامىالفتححتىالإطلاقعلىتتوقفولمالتالييخ

.الميلادى)6(

,A.Sprenger,."001)1(.ا op. cil, .p.241 )2، .J .B Philby, op. ciL

,J.Hastings.074وكنا:536عى،الجاهليةلار!خ،فررخعمر)3( op. cil, p

W.Warrell,A.,49.45,7وكذا: Study of Races in Ancient Near East, p

J..B,05.و)4( Philby, op. ciL

)،(1126..Montagomery,Arabia and the Bible, Philadelphia.,3491 pولءلى.

السامبون،مهران!رمىمحمد:انظرابايفصلرمناتثهاالراىهنا!دعمالتىالأدلةعن)6(

،7491الركافىسعرد،بنمحمدالامامجامعة،الآصلىمرطهمدارتحولالىوالآراء

rvl- rIr, e.
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فىتتدفقضخمةهجراتالصليةالجزيرةشبهمنانطلقتوهكذا

ال!لماءبعض!ب!هب،الخصبةالأراضىإلىطريق!اتثمقمتتابعةموجات

أشهرمنولعلعام)1(ألفزهاءتبلغتليهاوالتىالموجةبينالفتؤأنالى

ثالثوأكا،الفينيقيينأو-الكنعانيينثم،الآموريينموجة،الموجاتهده

الآرامية.الموجةفكانثالموجات

عننتحدثحتىفلحمطن،فىالساميةالحعوبإلىبدء،علىوعود،

التفصيل.منبشىءمنهاكل

الاَموريون()1

شبهمنسوريةإلىقدمتالتىالأولىالساميةالموجةالأمور-سنيمثل

الأموريينقيدومقبلالأصليينالبلاداهلعننعرفولسنا،العربيةالجز2ة

بعضفىمعدومةتكنلمإن،نادرةشبهعن!ممعلوملأشاإنبلالكثير،

قدمتالبحرالمتوسطجنسمقلي!ستجماعاتبهاكانتفربما،النواحى

الحجرىالعصرأشاءآسيا،أراس!فىالمرتفعةالأراضىفىمواطنهامن

،الأياممرَعلىبهمواختلطتالبلادسكانعلىنفسهاوفرضت،النحاسى

كما،اخرىموأتعمنوغيرهاوقرقميشجازرفىالحفالرذلك!بتتكما

أوربيين.الهندو-السومربينبعضبهاكانوربمافل!طن)2(،فى

الأببضالبحرجشمنشكدونكانواانهمالآنالسائدالراىولكن

العالممنالجزءهدافىعاشوقد،تفركاالساميونيعتبروالذ!ىالمتوسصط

العربية،الجزيرةشبهإلىالأصلفىالمنتمينالساميينبعفى،سكانهب!ين

عامحوالى،الكبيرةبهجرتهميقومواأنتبل،أقليةكانواولكنهم

عندالسكانمنخاليةفلسطينتكننلمحال،!اى

)9(22-18..H.Winkler, The History of Babylonia and Assyria, .N,.Y,7091 p

J..A..21وكذا: Montgomery, op. cit., p

73-،7.عى،9691بيروت،التاريخفىلبنانحى،فيلب)2(

.!هص،القليمالنرقدارغفىلراصات،شرىاحمد)3(
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،ساميونأقوامشكدونلحيهاكانبلاليها،الكبرىالساميةالهجرةتدوم

ساميةكيرردياناتلغاتلهبمكاشاالذينالأصلي!ينبسكانهااختلطوا

ا(.غيرهاعلىالساميةطغتماسرعاقولكن،الأصل

رلكننا،أنفسهمعلىالأموردونأطلمهالذىالاسمنعرفلاونحنا

تو"أمار-ْاسمعليهميطلقوكانواالثرقانىالسرمريونجيرانهماننعرف

+ولu"امورو،اسمالاكديودْعليفميطلقكادْاكما،.)المارتو(Mar-ل!

البحرسحواكما،سوريةعلىكلهالاسمالبابليوناطلق،.وقدالغربوبعنىا

نىكان!أمورو،اسمانالمحتملرمن،العطم،"بحراموروباسمالمتوس!

ذلك،بعدالاسمعمنمثم،القباللمنمجموعةاوقويةلقبيلةاسم!ايأكل

معنىوأماالشام"2(،باديةنىالقاطنينالبدوعلىبطلقعامَااسحَاوصار

مو)نماالأمورييناسملأنذطث،،الأعلى)الواحدفهر،االتوراةفىالاسم

،)3(.القامةطوالأوالجبليةالبلاد)ساكنيعنىعاماسم

عهدإلى-رجعانما،المصريةالنصوصفىلأموركرأولوكان

الكرنك،لمعبدالشمالىالجدارنعلى،.م(ق912أْ-ا03أ!،.الأول"شتى

قادثىبلا!لتخرببذهبتدالملكفذابأنالقائلالمقتضبالتقر!ربخد

عهدمنلادشنصوصفىذلكبعدذممرتثم)أمور()4(،)أمعور،لىللاد

منالثامنةال!سنةنقشوفى،ه")اق.م(ا-224).92ْ،الثانى.)رعمسسِى

الثانيةأمورحملةونى.م()6(،اقا-اها)182الثالثرعمسي!ىعهد

.801عى،الر!العالمفىدراسات6نزىاحمي(1)

4(T)011ص؟القدكمةالصورفىالاميون5القالرعبدمحمي.

(m:irau (rاثعنية:?'YI Y6يضوع-: re"AofI- Iعدد:تارنهـلمsrr:% r

.M.F..43.لااوانظر:2111:لنية Unger, op

Onomastics,,2..918ا"ا)1( pالناent Egypتardiner, Anciتأ.+.ول

A..H...ه.091-918.)5، Gardiner, op. cit

A.H.1.!رك!ا: Gardiner, The Kadesh Ins ! tions of Ramesses ,H Oxford

)6(Tests+ح+،دof Ramsesأ!علكة3مك!ولertonand .J .A Wilson, Histo3حdg3.لثاج.

23-22..inMedinet Habu, Chicago.,3691 pls.,28-27 p
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مرسومنىكانفقدلآمررذكرآخروأماالفرعون)1(،نفمىعهدعن

كانوبيس)2،.

جههمنعمومريهكلمهوهىمارى،،5كاث!فمدعاصمتهموأما

الآنوهى،الغرسبلاداىتو،وهماراعورو،5البلادباسمضبيهةالاشتقاق

علىIii)ادررامنبالقربالخابور،نهرمصبجنوب،الحريرىاتل

اكتشفوتدهذا،،اأبركمالبلدةقرب،الفراتكربىواحدميلمبعدة

مكتولة،نخاريةلوحةألفعضركحوالى،ام339عامفىبارو،"أتدريه

وهى،مارىملوكآخرليم،أزمرىالملكقصرمنالمحممارىبالخط

سفرفىالأموربينالنوراةؤنصور)3(باريىفىاللوفربمتحفالآنمحفوظة

فىالمعهودالاضطرابمننوعوهوكنعانسلالةمنوكأنهم،التكوك

منوليسوا،الحاميينمنلذلكطبقَايكونونسوفلأنهمذلك،التوراة

فىهـىمنالمحدثينالباحثينمنمنافيإنبل،معروفهوكما،الساميين

ومنطقةال!ئامبلادرأيهفىويشملللساميبنالأولالمهدآمورارض

بماالأهميةمنالاَراسبيننصورالنوراةفإن،حالأىوعلى،الفرات)5(

كضمانأرضشعوبكلعلىالأحايينبعضفىاسحهمياللقلأنيكفى

عامهء6(.بصفة

لححلونوكأنهم،الصوراهثىيظهرونالأمورييننإنالأمر،كانماوأل!

)1(."10559,.Ibid,pl

(Gardiner,Ancient Egyptian Onomastian,,2 ,4791,drofxO .p.091 (Tردول

(r)446وكداا411411المتدسالكاليتاموس.!.F.M,Unger, op. ciL

..01:16لكوكأ)4(

(Clay, Amurru. The Home of the Northern Semites, .9091 (oول.+.

.Hastings.op,0300.وكنا؟ ciL،.

وكنا:2:011عاموس615:ضا)77،245:كوع15:161لكو!)6(

،.6.MY.Unger, op. cit., p
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الأودن)1(،شرقمن!ةمنجزءلمكذلكيحتلونكمايهو؟ا،بلادمنءلمص

أهم(وْ.م91761-0،40إبراهيمعصرمنذكانواالأموريعىلأنذلك

فى.حصونيسكنونوكانوافبسديئول(،بجنوبالبجليةا!رضفىتبيلة

كما-حبرون)3(منمقربةعلىتفحالثى،جدىعينوهى-"تامار،

كؤ-منالشرلْىاإلىكيلا25مبعدةعلى-الحسى،"تلفىمدنأأنشأوا

بنهزمنالشرقىالشمالإلىمترأكيلو18مبعدةعلى-6الجيبة"تلوفى

وجإزر،لخيشمدينتىوجددوااللد،شرق)ضعليم،مدينةبنوبهما-

.!.بأسوار.وأحاطوهاالمدنجميعوحصنوا

،الواحدة،الأزدنضرقثىأموريتين2لمملكتينإقامتهمعنفضلامذا

يبووْالى(مزالي)وادىأرنونمن،الأردفيبجانبوتقع،بميجونمملكة

مملكةنهى:الأخرىوأما،2)04(إلصحراءالىالأردنومنالززقا،)وادى

هزمدوئ()؟"الشيخ)جبلجبل.!رمرنحتىييوق،منباشانملكعوج

.االمملكتيند".هلألينالحبرانيون

الفينيقيون-الكنعانيون(2)

مباشز-اعفايهمفىاو-الأموريينبعنلسدنإلىْالكنعائيونقدم

تارينيفئرئيسميَادورلم:لعبتالتىالثانيةالساميةالجماعةفهمثمومن

ألىوالأمرريةالكنعانية-المجموعتانوتمتمىهذا،الأموريبنبعدنلسطين

النشابهذلكأدىحتىالكثير،فىثشابهانبلفن!بنوتتحدثواحد،أكل

لنةكنلهاتميينما،ْالئرقية،أالكنعانيةالأموريينلغةعلىيطلقأنإلى

911لماسالمفيالكتابقاموساIV:4111لكردق1،)

.187(1 ، )Y".أء.جم!.مأ,A.Gardiner

%.A:13غريننارنلما13؟41لكرك،02:3ثانأنجار41:17لكرفى)3(

22،تضاة((! : % I.

M..F...46.0ولظر:3:4،91ثخة)5( Unger, op.cit

أ1191المفدسالكنابناموس)6،
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أساسعلىوذلك،أالفينيقيةأ،العربية"الكنعانيةبعرتالتىالكتعانيمي!

واحدأصلإلىتنتصياداللغتشهلألي!أن

للعبريينالسابقينالسكانعلئاليهويةالقديمالعهدوثائقعلىوتطلق

النصيسميهمبينماأالعموريين(،)الأموريين،أسمفلسدنسكنىفى

هذينبينقوية!لةهناكأنالواضحومن،)الكنحانيين،الألوهيمى)1(

عنمنهماالواحدةلهجةاختلافْفىإلاتختلفانلافلغاتهما،الشعبين

القديمالعهدأطلقهاسم)العموريينأالأموريينأنلسدوربمابل،الأخرى

اسمأطلقبينمايهوذا،،أهضبةنلسطنفىالجبليةالمنطقةسكانعلى

ويؤيدواحد،شعبكليهماأنمنبالرغم4،السهولشكانعلىالكنعانيين

يعنىإنما.ع(.ن)ككنعانلكلمةالعبرىالأصلانالاحتمالمذأ

ظلوقد"Mالمنخفضسكانيعنىاسمإذننالكنعانيونمنخفضا،أوانخفض

هجرةبعدحتىوسوريةفلسدنساحلعلىيطلقكنعانوأرضكنعاناسم

الحموريبنأرضأما،بفلسطنيهوذاهضبةباحتلالقنعواالذكالعبريين

الفرات)3(.اعالىحتيللصحراءالمتاخمالسورىالجانجانهى

وفى،المن!ةإلىدخولْالكنعانيينتاريخفىالمؤرخوناختلفوتدهذا

)حوالى،)هيرودوتفإن،الدخولتاريخعنوأمامنها،تدمواالتىالموأطن

إلىتدمواصور-أنهمعلماءلسانعلى-لروى!انما

لفوربما،س!lohist)كلمةمنالأ"ادحرفرهوأ!بالحرفلهو-سمز:الألوميمىالمصدر1()

أدمجوقداافة،علىعلمما"الوهبم،الحلماسم!تعمللآنه،)صرأليلفى.مق077عامحوالى

وربماJahwistكلد"منالأولالحرفوهوالأ(ابالحرفلهلرمزوالذى-البهوىالمصدرمع

هـدقول،مق065عامحو!ى)+(واحدةمجموعةمى-يهوفافى.مق085عامحوالىالف

الأربمةالمصادربقيةكنبئقأنقبلامثزجاتدكاناالقدبميىالمصدرفىهد-ش)ن،جوتييهالوصيان

الممنوى(والمصدرالكهنوتىالمصير)وهما

('London3491 p 8)( (t!ا!ث+!Barton, Semitic and Hamiticول.لا.

الاجتعاعية.والحلومالعرل!ةاللفةممليةمجلةدالكبرىالبثريةعلاهـالهجي.تاليدمحمد

503.عر791ةالر؟عرا!دسالعدد
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أنالحف!لرأئبشتلقدبلالميلاد،قبلوالعشرينالثامنالقرننىفلسضين

أريحامدنيأنذلكبكثير،اقاريخمذامنأتدمالبهعانيةالهجرةهذه

.م،ق03؟.عامقبلموجودةممانتوأنها،ساميةأسماءونيسانِومجدو،

كنعانيةمدنوهىعنها،كشفتدأخرىمدئاهناكانعننضلاه!ا

يرجعهامنكان"مناكوإنقرن،بنصفقبلهوربماالعهد،نفسىإلىترجع

ق.م.0025عامالى

عننقلا-يروىوت،)هيرو2نإن،منهفدمواالذىالموطنعنوأما

الجنوبالعبارةبهذهئصدسواءأريئريا،منمهاجرونانهم-الفينيقيين

للهضبةالشرتىالشصالفىالخليجمنطقةأم،الحبشةوساحلالعربى

الحجاز،شمال)2(،الصخريةالعرببلادالىأولاوصلواقدوأنهم،لعربية)1(

لبنانإلىالساحلبمحاذاةطريقهمليأخذوا،)النقب)تلحِمدخلواومنها

الشمرا،،"راسملاحممنعليهانقفقيصةثاريخيةحفيقةوهناك،وهـرية

جنوبىالنقبصحراءنىالدهرمنردحماعاضواالكنعانيينأنمنهايفهمإذ

المنطقةتلكنىالمدنأهمتخططفىإليهميرجعالفضلوأن،فلسطين

.(،)3أشيودوهسبع،بئر"مثل

السادسالكتالينى.م(ق2"سترابو،)63-االرومانىالجغرافىوبضير

الخايجنىالبحرينمعابرانإلى-*ل!،"ه!عهحك!)4"مؤلفهمنعشر

يلكرونالبحرينجزرسكانوأن،الفينيقيينومقابرثثابهإنما،الإسلامى

.251ص،الابقالمرجع،.الأصيوطىثرت(1)

cryوكدا:،69عى،الرليلارفىفىدراسات5محابخا،الصخر!ةالرسربلادعنانظر

48.118,Siculus!!ثلع

W.Smith,A..19وك!ا: Dictionary of the Bible, ,I p

.58oV-صولنالهم،الاميرنظاظا،ححن3(لأ

)1(1291.,heGoa* y of Sbrabo, Transtlated by Hamilton, London

TheGeography,.9491وصا of Strabo, Translated by .H.L Jones, London
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تشبههياكلمدن!مفىوأن/فينيقيةأسماءهىإنماجز7لرهمأسماءأن

فىأجرىقدش!،تيودور)جيمسأنفضلااعنهذا،أ(الفينيقيهولابهياكل

المشفالىمنهابشىءولعث،البحرينفقابرفىشَقيبمام1881عاما

سواخلإلىهجرتهمفبلالفينيقيينمقابرمنأنهافظهر،البريطانى

إنما(أMY-اAo)2بنث،تيودوراجيمسأننجانجاإلىْهذا،سوريه"3(

عهدهفىيدعونكانوانصااٍالفينفيمنبأنالقاللهيرودوثبرأىمتأئر،كان

01)3(0البحرينمنأسلانهمبأن

)1885-جرفلبى(بريدجونسانأهارىالرحالةعثروقدهذا

وهوبخد،أعمالمنوالأفلاجالضرفيفىالمقابرهذهمثلعلى0691(

إلىمنهحاهاجرواثم،المنطقتينهاتبنمنجاءواريماالفينيقيينأن-نرى

الجزيزشرقفىأصماءهناكأنكما،()الإسلامىالعربىالخليجمنطقة

ال!ئامىالساحلحلىالفينيقيونأنشأهاالتىالمكنأصماءنفستحملاالعربية

وأأرواد!الإحساء،ساحلعلىاو)جبيلعحان(،ساحلعلى)صور،مئل

نأرأىمنهناكأنعنفضلاهدا،""المحرقلجز-سةالقديمالاسموهو

الهلالطربقسالين،البصرةإلىالبحر-شمنانطقواتيالفينيقيين

هناكأ4".مدنهمبنواحميث،البسورىالساحلإلىالضيب

أنعلىيجمعونؤالأثرجمنالمؤرخينأنالريخانىأإأمينيرىوهك!ا-

مننزحوا،الأصلعربإنهمبلتمامَا،كالمحرب،ساميونالفينبفيين

نىالمتوسطالأبيضالبحرسواحلإلىالبحر-فىومنالعثرقيةالعرلمةالشواطئ

Strabo,أ.2-6)1(

(Y)251-ا..A.Grohmann, Arabian, Muachen,,6391 P

,G.Bibby..1،92!أنم Looking for Dimun, London,,0791 p

وكذا؟،27ص،القدينمفلطنتارغ،أساعبلالدقعز5521لما،عل!جواد"ا)4(س

373,.ondon,,9391 pفأ،DaughtesفىShabaلناأدأ6.لأ.H.SL .J B
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لأنذلك،الرل!ةهواتفبهاتحيطإذماهلىهـالنظريةأنإلا،الزمان!ا(قديم

إلىبالنسبةالملاحيةللترييةامواههاتصلحلاالبابليةالعربىالخليجشواطئ

غيرهم.ولزواالفينيقيونفيهابرزالتىالناحيةو!ى،مناكالأخشابندرة

كليفطىإنما،كنعان)ارضالتورأتىالتعبيرفإنالأمو،كانماوأي!

كماحاميينوليسواساميونقومالكنحانيينوأنالأردن)12،كربنلسطين

سواء،العربيةالجزيرةشبهمنقدمواوانهم)3"،يجعلهمأنالتكوينسفراراد

بهاوأقامؤا،فلسطنوسكنواجنوبها،ْمنحتىأوشمالهاأوشرقهامن

الساحلإلىالتقلواقدإنماالكنعانيينمنجزبمفإنك!للت،راقيةحضار!

يمثلوق)نمابه!اوهم،بالفينقيينهناكعرفواحيثالمتوس!اللبحرالسورى

الساحلى.نحوكنعانب!ب!امتدا-الصوؤهذهعلى-

الكنعانيونكان،فلسطنالىالإسرليليونألىماذااٍحتىوهكدا

سكنوأالدفىالقومفإنالمْدلهمالعهدوفى،وأجيالاجيالشذفيهامحشقرش

النظردرن،،"الكنعانيونعليهميطلقكان-الإسرديليينقبلفيما-البلاد

منعددفىالكنعانبونهولاءنركزوفد،ببنهمالجثسبةالاخنلافاتإلى

المفترضهوكماالبلاد،طولعلىموزعةتكنلمولكنها،المحصنةالمدك

الطبيعة،هيثهاالتىالسهولفىالأحايينمعظمفىكانتوانمادائئا،

البلاد،منوالجبلمةالماحلهالجهاتكئرفىمدناح!ان!هناككانثبحنما

متلاصفةمنازلذاتبأسوار،محاطةملاعَاالواقعفىكاشاالمدنوه!ه

،.الف!صوريه"((الزراعيةبالأرضتزودهابهاملحقةمناطقولهابعضها،بجوار

السابعالقرنحتىبلادهمفىالكنعانيونبقىفقيالأمر،كانوأيأ

423.عى،5891يروت،لبنانفلب،الرسِلأدىأين1()

(Y)3،عيد:-Y Yهـوممناا.F.M.171.:Unger, op. cit., p

.01:6لكوك)3(

M.Noth,أء.هههـءأ05،.41(،)
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المحاولاترغم92(،صفنياسفرفىذكرهميردحشه،الميلاد)1(قبل

ثىالإبادةوعملياثبل،أخرىأحيانماوالهمجيةاحيانماالعديدةالاسرأليلية

الأحايين.أغلب

أنرأىمننهناك،)كنعانأكلمةأصلنىالمؤرخوناختلفطوقد

،اكنعان،الأولجدهمإلىنسبة،بالكنعانيينسصواوانهبم،ساميةالكلمة

فىيقبمونكانواإنماكنعانبنىوأن،قبائلهمثسميةفى%نعرسبهعادعلى

إليهمنسبثوقدأآلإسلأمى(،الصلىالخليجساحلعلىالسهلةأرضهم

بلادهمواس!احممهممعهمحملوائزوحهموعند،كنعانبأرضوسميت

منمشتقةكنعانكلمةأنرأىمنومنهمالجديي)3(،نوطنهمأعالوهالذى

الأرض،مجاربمومنها،الصفةإلىاشاؤكنع(-قنع-)خنعسامىأصل

بالكنعانيين،الساميونهؤلاءفصمى،لبنانمرتفعاتعكىعلى،الخفيضة

تحفالتىالسماصليةالسهوله!هبسكنىلانفرادهم،المنخفضسكانأى

المتوصط.البحربشرق

مشتقهوإنعا"كنعان،كلحةأصلأنإلىداكفرشذهبوقدهنا

بها،اشتهرواالتىالقرمز!ةالصباغةوتعنىاكناجى،،هىحبررية،كلمةمن

قبلجمشرالسابعأوع!ثرالثامنالقرنثىالبلإدابهذ.الور-فىنلصلعندما

بْىكصا-كيناخىأ5او،بهئاخى،ا!ديةالكلبةاشسقتومثها،الميلافى

مسبياتوكلها،،"كنعانولالحبرية)كنع،!لالفيئيقية-العمارفهْرسائل

الساميةالشجوليبهذهولصلواالإكريىَجاءئمالآرجواتبة،الحيرةعليت!ل

فاطلقوأ،الحماحلعلىالمتنائرةالمدنيةالمجتحعاتبهذ.واحتكوامعها(واتجروا

النخيلمننوعَاالآراءبفضفىتعنىكلمةوهى()4(،ْافينكساسملجها

أ!االتىPalmyraالرومانش!دوبقابلها،النواحىه!هشواطىًعلىينمو

و!النراح،لقالتدرلاعلنcrag.،6-9).6روض!ا5يهوفاملكعيفىصثنيامفرمحب)1(

.م(06-518!91بهولاقبمه5عهدمنالأخيرالجرءفىكنب(دهالبعفىراى

M:2صفنماأ)2 - . .. 7 i93.ص،السابقالمرجع،)ساعهلالددنص

.7،ص،الابقالمرحع،!قبخيب،41
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ا.البقاعشرقفىأتدمرأ)1(أر!تمرهمدينةعلى

بمعنىPalmكلمةتقابلالتىالساميةالكلمةهىتمر،01وكلمة

الرأىمذاأصحابوأن،اليؤمحتىالأرربيةإتاللفبعضئىالنخيل

النخيل،بلادفى،العربىالخليجعندنشأواإنماالفينيقيينأنورجحون

مننيهمابكثؤمشهو،وطنأكانثانيومفلسطينالىعنهوتحولوا

الأحمر-اللرفيتجعنىبهلمة"فيئكس!أنيرىمنهناكولكن،)2(النخيل

ك!لك.

)نينيقياهبهدمة،الكئمةهدهمن"اشتقتندقدحالإ،اى"وعدى

تعنبان،اصبحتاالكلصتينوأن،"كنعان،كلمةترادفأصبحنتلهلألتالى

القديبإ؟الساميةالتسميبماأ-لفقتوهكذا،واحدمشيئَا،الأغلبعلى

الأحمر،اللونولينالشعوبهذهبينترب!انفىالحديثةاليونانيةوالت!ممية

تخصصتالمتوسطالبحرشرقشواطنعلىالساحليةالمدنهدْهأنوالراقع

منتصتخرجكانتالأرجوأنيةالصبغةمننوعاصناعةفىعرفتمنذ

اللونإلىنسبتهاجاءتهناومنشواطئها،قربتكئررخوةبحريةحيوانات

!لالإ!قية؟بالكنعانجيينالفديمةالساميةتسميتهمكانتوهكذا،3(الأحمما

نلسطنبشهولكزلواحد،صامىْشعبعلىعلموكلاهضاالفيئيقيين،

.،+..الساحلية

اسم،-بدءذىبادئنهو-العصوز،بتغيرْكن!اناسمتغيروقدهذا

الاسماصبحماسرعانثمفلسدن،وغربالسورىالساحلعلىأطلق

اولاهذاوكان،سوريةمنكبيروقسم،لفلسطينعليهالمتعارفالجغرافى

منالثرتىالثملىاىمتر،كيلوا05حمعص،منمترمكيلو001مبحلةعلىثدمرقي)1(

ديمرعن)انالرال!دصلينعاصمةوكلأ!،والفراتدمىبئدعرئاالمافهمنصفثى،دشى

عثزالحاد!ة)الالبعة041ْ4-االم2الفدكمالعرليداربخ،مهرانبيومىمحمي:بالنفصيل

.(4991لأسكندركة

.22ص،والعبر-شاليونانلقافةمنأجق"العر!الئافةالعقاد؟عباس)2(

-AVعى،الالىالرجعحى،ظيب58ص،الابىالمرجعاصظل!لبخ!ب)3( AD:هـركذا

87..M..F Unger. op. ciL, .p;171-017 W.F. Albright, op. cit, p
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العهدوثائقوفى،أهميةأقلالأخرىالأسماءوجميع،لفلسطناسم

فىالبلادسكانجمبعالواعععلىبمعناهلاكنعاناسماأطلقالأوليمالقي

أ)2(كنعانلغة5تعبيركانوتدهذاجنسى)1،ميلولأى،الأردنكرب

.(r)?الاميةفلسطنلنةعلىعكامةبصفةلهطلق

)3(I لآراميؤدْ.

:ْوهجر،لهمالأصلىموطننى9()

كانإنما،للآراميينالأصلىالموطنأنالىالباحثينمنفرءشيذب

من!ةاعتباوالىالبعضذهبفقدثمومنالوويهء8"،العرسةالصحراءفى

قيامأنءىمنهناكأنغير،ْللآرامينالأولالموطنهىألضببالهلال

شمالعلىنفوذهاوس!طتلها،عاصمةدمضقمناتخدتآراميةدولة

،.1الاتجا.)5(0مذاورأ،منإنما.كانالجزفئوإقليم،الشام

فىكان)نماالموطنذلكان-قبلمناضرناكماا-المربمولكن

العرد!هء6،.الجر!ضبه

.القوماأنالىالاَرامي!نلأسماءدراسةبعدمورتز،."بثو!لليلْدم!اْ

كلصاتبأنهاعرفثأنْسبققدالأسماءمذ.انحيحث،عري!الاْكانواما

استعملهال!ىللا!حالواصمعبالمعنىعربالأرامي!نفإنعومنعرل!ة،

الهلال.الىاتجهتالئىالساميةالمجصوعإت)حدى.بصفئهم)سبربخره

Y-عدد)أ( :r rt%.....111،11-ا!.ا

11اضعباء)2( 1 0 0 .َ I .A % i

-.307،!8!لأاء."ه،4."10171وكذا:ه8ْلأالايئا-عىالمرجع،"حىئلهب

38..ondon,,5791 p.sofم! Damascus!أM.F. Unger, Israel and the' Aram

A..كه!اصك!!كل!ل!Paris,اp,9491.15,وكذا:)1( Dupont- Sommer, Les

.Ytlص،المبريرن،يمالتيوالئردممرخاؤ،محمودححن)5(

وكث!:131عى،الولحهولابراطوريهالرب43يركل!ماكارل)6(

13..E..G Kraeling,،Aram and Israel, .N.Y,1891 p
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الحمامى،جنسهمعلىلدليلالفعليةأسماءهمفإنشكولدون،الخصيب

انتشارمبلالمبكؤالآراميةفبلفيماالبدوىالنطقالىيشيرهذاأنكما

)1(.الخصيبالهلالفىالأراميةاللغة

موجاتمنالثالثةالموجةيمثلونإنحاالأراميينفإن،حالاىوعلى

رالكنعانيين"-ألأراميينموجةبعد،العربيةالجزهـةشبهمنالساميةالهجرات

،ْالنشمالناحيةمنالجز-رةوادىأنحاء!جولونبدء،ذىبادئوكانوا،

حتى،سوريةناحيةمنالغربلالى،العراقناحيةمنالثرقإلىريتحركون

الأوسط.العراقفىيصتقرونالقومبدأ

!بكونواالجديدةمواطنفمنىيستقرواانتبل-الأراميونكانوهكذاْ

!كانواحيثواسعَا،انتشارلمالباديةفىمنتشرين-صغيرةود!يلاتإمادات

نىالفراتونهر،الشمالفىالشاموحدود،الجنوبفىبخدبينينتقلون

-ْالفرب)2(.فىالعقبةوخليجالثرق

الىالموجةثلوبالموجةتق!فآنفَا-لَلناكما-العرييةالجزروةكانت

ه!هاحدىالآرامبونوكان،المةوالج!المناخمةالخصببالهلالمنطفة

كلأتربما،القطمنفترأتفىالعرليبلادمنخرتجاالتىالموجات

وفلسطق،سور!ةوهبطتالثمالنحواندفعتئمالخ!ؤول(،بالغة

منْالعرليةالجزفئبضبهنحب!النىالخصبةوالبلدانالبقاعفىواسنقرت

وإن،وصوريةالعراقفىلتركلالأرامبةالقباللبدأتماسرعانثم،الشمال

تمحئى،طويلةننرةالتوغلهذااستغرقبحيث،بطيئةبدرجةذلككان

4".فيهالهمالإقامةطايتالتىالمناطقفىنهايتهانىالاستقرارللقوم

3.-كل!67.0)1، ,4891,7 pس!أرPaymond, .A Bowman, in

()Yالأصلامى،الفتحالىنئثهمنالحصر،نىالآدبتاريخ،البكرىومحمد!حمدىكاملمراد

.44عى،لا!مقيالعرب،زبيانجرجى53ص9491ْ1القامز

cry13ص،الابقالمرجع،يروكلمانكارل.

(Q!وكذا:7-58ص،7591الفاهزمصر،فىالآرامبونعاد،بول

.04.,l The Ancient History of the Near East, London, ,6391 p(ه.!أ
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يمكنإجابةالعلماءعنيفليعمى؟الأراميةالهجرةهذهتمتمتىوأما

دليلأىهناكليسأنهسومير(-)ددهلونويؤكد،اليقينحدإلىتصلان

!ا!أوالخصيبالهلالاراضىمنالآراميونفيهتوكلالذىالحصرلي!ينقاطع

%نهاميخاثلئحيبالدكتورإستاذناو)فيءرأبمطا"،بنهإخرجواالتىالمن!ة

الميلاد)2(.قبلعضرالرابحالقبرنفىتمت

ا:معنايأوا!وربدء(2)

!-دفىاأريك.-الأشورىالملكنق!قانْقبلالحالد.منالأعتقادكان

ا-ا1)213،الأولبلاسر"تجلاتنقشثم،صم(ق-136013اY)لللو،

نأالآنالبتولكن،الأراميينإلىإشاؤأقدمجملىيحتوبان.م(اق260

+-"نارامللملك"كر.نققإذ،القيمفقموغلةأزمنةإلىورجعونالأراميين

قبل.والعصمريقالثالثالقرنإلئورسجغ-.م(ق22هه1291َ)ص،

بلادفى،أعالىيقغكاناانهالنصمن!ببدو)ارام،يدعى)قليمَا-الميلاد

البقين.وجهعلىمؤكدأليسالنضهذاتفسيركانوانالراندفا،

لوحةعلى،بقليلذلكبعدجييدفنت!كوماجمحرعانارامغيرأن

01الىوفىجر،.م2.قي000عامجوالىإلىدرجع.التىالئجاريةدرمم،)5،3وئالق.

"وادئفى-(الماليةالأسمر)تلا)أشنونا،منممْريةجملى،؟)ارام؟.دولةأومدينة

بضع.الى،ترجع،"درهملوحاتمن%خرىلوحةوثمةالأبمفل،دجلة

الاشَماتكرر-هذارئدعلضا"للشخص،إرإم!5نجيهاجاءوقدذلك،بعيمشوات

عاموحوالىامإوى،نصوصةنى،،.لإق،م.جمامحبرالى،انجرىمز.العلم

..أ."اوجاريت،نصبىصفىأق.م004

,A.Dupont..ة".115)1( Sommer, op. cit

iir)الأضكندر1ا؟40/19الفدكمالأدنىوالئرقمعر،مهظليلبخى)2( k).

جناايزرشدقدكمألمىوكانتانيبور،منترلمةمومركةمدينة،"درهمأن8"مرسكالى"روممط)3(

مودبمبى،)سبئهنو.شضاسمدرمم58أو،ادرهمأنالفافىرعدمحميأليممتوريرى!!نما

.02(0ص،الابقالمرجعالافادر،عدمعطأ-917ا60عى،الا!المرجع
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تكفىلاأنهاد!لدهى،الأراميعنإلىإشاراتمنلديناماأقدمهذه

تعديلالىالحاجةلييانتكفىولكنها،القديمناريخهمتتبععلىلمعاونتنا

القرنفىيمدأأنماالتاريخذلكأنمنوقتنىسائايمكان!ىالرأىال

استعمالتبلأنهالجالزومن،قبلمنأضوناكماالميلاد)1(،قبلعضرالرابع

قبليةبأسماءيعرفكانإنماالشعباهذافإن)الأراميين،اصطلاخ

ا-)722،الثانىسرنجون5عهدمنتبدأالتىالأشوريةالفترةوفىامختلفة

آرامية.لقبائلاسئاخمح!ينمنكر-سجدكانق..م(507

ا-:جولهدار!ال!ىوالاَراءأرام،المم-م!

إلىاللغوبمنبعضذهبفقد)أرام،اسممعنىحولالآراءاخخلفت

كمااو،"مخلوتاتأىون،امعإن..5كلمةمنالاسمْمشتقأكلأن

اب!مااناإلى.يذهبكربلنج،).ولكن،إلهلقباواسمبأنهالعلناءأحدفسره

-سكانيعنىانماأراموأنمنطقةاسموليس،لشعبمواسمإنما)ارام،

كانتإنما(المرتفعةالبلادأأىالتسميةهذهوحتى،العاليةأوالمرتفعةاللاد

)بخد،منباعتبارهمالقومعلىاطلفتانهاهـىفالبعض،خلافموضع

فىإئامئهمابانحئىعليهميطلقلبمالاصبمأنالىيذهبالاَخروالبعض

لإقامتهبمعليئأطلقألمردفعةالبلادسكانتعبيروانْ،اطورعبد-شأمنطقة

ابرادىلسكانبالنحصبةكانواهؤلاءأنباعثبار،والفراتالدجلةأعلىفي

.Mمرتفعةأماكننىيعيثون(والفرات)دجلة

نىسببَاكاشاإنما)3(،والكلدانيينبالأخلاموالأراميينعلاقةولعل

ألح!اميةمالشعوبعلىالبعضيطلقهاإذ،الأراميينلفظمدلولالتوصعفى

بلادبأنزلكوبعللون،الخصيبالهلالمنطقةفىوثتابعتثنالرتالتى

P..A.ص!.17)1(1 Bowman. op. ciL, p

.8صالحايق،المرجعصاد،بولى)2(

.75،238؟،157عى،الأولالجرء،وفلطنولبنانموريةلاريخ،حىفيلب)3(
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وعمرهاتبوأهاالذىهوصامبنأراملأن،أراماليهودعدلهايقالالأراميين

011بنحمله

ليأطلقو"أرام،اسبمحملراالذينأنإلىالباحثينبعضوبتجههذا

علىكانواالذين،الحيثيون11همإنماسوريةفىالآراميينالسكانعلى

تلدًوفى،سوريةعلىاسيطرواثم،والفراتالدجلةأعالىبأرامىأتصال

هوهذاولعل،والفراتالدجلةأعالىمنسرريةإلىالاسمنجقلراالأثناء

يعدسوريةدخلواالذ-ش"الأخلامو،علىأطلقالأراميبناسمأنفىالسبب

"أرام،اسمتجمللبمالقبائلهذ.أن"كربلنج،وسجح،الحيثيبنقوةتدمرر

حوالىظهرالنهرش()أرامتعبيروان،عبدينطورمنطقةفى)تامئهمحتى

عامة،حقيقةالىيثيرأويخره)ْمريلولكنالميلاد)2(.فبلعشرالثالثالقرن

منطقةفىْالأراميبرناسكنعندماالأشوريونعليهميطلقهلمالاصماناوهى

!1زلك)3(5مناسبقعهيهـجع.إلىبلعبدءش،طور

"اوالإخلامو:ا!واصودْ-4

الأخلاموامعذكرواقد/إلأراميينأنإلىمايضيرالأدلةمنهناك

مما،لفتمعَاالاسمينتكرازوكان،(االراند-بنولبلاد"شمالنىوثيقةبصوؤ

!حدث،لللوأ-دين"أريك.تالأشووىللملك.نجفشفهتا.فيالعبماء،ائتبا.5

،8918الموضل،الريا!ةاللتنوقىاللهية!اللمحة،داود!رتإئليصه1ْ22!؟لظرين)1(

ا.!اا:":،700/11عى

(Y)22-02وكنا:18مى4ألايقالمرجع!اد،بولى..Emil.G Kraeling, op. ciL, p

,.Unger,op.cit..93..:ء-إ،)3 pول-.

jما611ْص،يمالقيالئزقلاريخفىادراصات،فخرىأحمد01:225لكوبن:تارنبم

"01"001:هـوكذاها!ي

,Sem. tiques, Parisاre et Civilisation de Peuples11ر.،3!اأأSabalino Moscati

..،22-21."..,5591..p ;164 .E.G Kraeding, op.cit

01".157عىالاتجا،المرجع"حىيخلب)4(
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الاسمنفسكذلكيردكما)اخلامو،،جماعاتعلىانتصاراتهاعر!افيه

فإننا،،الأولبلاسبر)تجلاتكهدإلىوصلناماإذاحتىخلفلاله،تاريخفى

الذقالأراممين،"الأخلاموهزملدانهلعلنإنماالأشورىالعاهلبخد

ذكركانوهكذا،الفراتضفافعلىمغيرينالصحراءجاءواْمن

منفرعالآراميينبأنالبعضيظنأنفىسببَا"الأراميين،ْ"الأخلامو،-مع

الكلصةأصللأن،)حلفاء،تعنىإنماالأخلافوكلمةوأنافيخلامو،

وجمعها،صاحبأوصد!قيعنىإنصافصكون()بكسرِ"خلم"العريية

أ،.وخلماء،)1،"اخلام

الا)خلمهكلمةأنإلىيذمبا)نماالعلماء،منفربظَهئاكأنغيرْ

إنما"أخلامؤ،الجمعصيغةوأن،بخاصة)حليف(،الموضعفذافىتعنى

!حملونآخريناراميينهناكأنعنفضلاه!ا،عصرأحدث)2(إلىترجع

معرونبنكانواإنماالأميحوبينالبدوانكما،اخرىاسماءاوآخراسما

تحتا.اسم.م(ق0032عام)حوالىالأولىالأسؤأ!اممنذللمصريبن

حوالىمنذا!ديةالنقوشفىذكرواقدأنهنمعنفضلاهذاولةء3)ستيو(

فئطقةفىالأوسطالفراتطولعلىاستقرواقدوأنهم*مق0027عام

ا-.501111!طكْالاكه)3(تدعى

كانإنماانهعلىاهاخلامو،اسمبفسرأنموسكانى(أمميتينو!بفضل

الابمم،.اسئعمالفىتوصعح.ثماالبد!بةالقبلإللمنقبيلةعلىيطبقاسحَا

لندوانرهنا،المتحالفبنتعنى)نمااخلامو،كلمةاعتباريمكناوهبهذا

كد-)أريلثمنتكونالذى،الئحالفهذا"منجزءلمكانواإنماالأزاميين

الأشوريةالمصادرفىبخدنإننا،الأولبلاصر)تجلاتأيامبعدوأما،وللو(،-

.rit،177عى4الابقالمرجع4موعكرم!بتيئو(11

0120،1عىالابق،المرجعالقا!راعبدمحمد)2(

.3(,7 .p.67 ص!!Bow.ط!)r!م
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الاسمولكن،الأراميينهو)الأخلامو-"الأخلامو،الىأخرىإشاراتعدة

بالاستعمال)1(.ينفردوأخيرلم،ورودلمفىداد،أالآراميينالبسي!

:نيونلعبراواميؤدْلاَراا-5

لروايةطبفا-العبرانيينولينالنهرين)2(بينماأرامىبينالعلاقة)ن

سجلتالتىالأوائلالاَباءلتقاليدوطبقَا،وثيقةجدهىإنما-)3(التوراة

لللومتوميزولوتامياارام،"فدانفىيعيثىكاننقد،التكو9فىسفرفى

ابراهيم)أخى)ناجور،.سلالةمنويعتبرون،الأواميونيدعونتومولابان

إليهمأرسلال!ينالأراميينمجموعةهؤلاءإلىوبنتسب،()4(الخليل

"يعقوببابنهكذلكإسحاقبجثكماإسحاق"ه"،yلد.زوجةيطبإبراهيم

جاويتيهمامنوكداوراحيل،،"ليئةلابانابنتىمن-فناكمنليتزوج

ودلهة،،6(.)زلفة

الأراميات،النسوةجاءتميزلهدودامافىالأبىامىالمجتحع؟فمنوهكذا

،.التوراةلتقاليي.طبقَاالأقلعلى،يعتبرنواللائىا،افيربعةيعقوبزوجات

ذلكبعييعترف.عبرانيَاكلألبَانرىنإنناهناومن،العبرانيةاالقبائلجداث

فبرقهناكيكنلمومكذا؟N(أىكانتالهَاأواميا5قاللاانتفاليد،بهنه

امتزجاقدكاناالعنصرينأنالمحتملومن،والاَراميينالعبرانيينبينكبير

34502،ادسعى،الابقالمرجع"موسكالى،1)

خلاففاكاويسهذا.رالفراتاليجلة،ليىلالايور،ورافدهالفراتهنا:يالنهرينالمقصؤ)2(

الحاذرللراهيمعبيأندذممرالنوواةلآنذلك،،آرامفدانlوالخرك،اآرام!حبيربمن4كر

فليب24:015)ككلوفىنا!رمدينةالى،النهرفىآرامالىوذبجمالكزأخذالدثتجى

176،.ص،الايقالمرجع،حى

(r)1،24:04،25002،282-7:لكولى)4(".اا:24الكوفى:.

-ا-r:24.،27-92:35لكو-ش)6(.30-24:4لكولن)5(

وكنا:16:15ثية)7(

68-67..7.,4891 pكح!لاول.,R..A Bowman, Arameans, Aramaic and the Bible
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-ْالشمالحةالإسر6ليلمهللمباللاًمكنرلذا،وهلةأولمنلمنهماالمخومعند

أرا!ه"إ(.أوسوريةالىإسرأئيليةقبيلةمنيسهولةدمحؤل-أننفتالىمثل

أتفاقهباكإلىيذ"هبأنلىاٍالبعغن.دنحاالذىالسببهدا.هو.ولعل،.

جماعبماأن،ذلك،يعقوبآ-أيامندؤالاسرائيليينافيراميينبينعقداقدسلانم

من.انثنرقؤالنلمحؤق-،منالجنوب%لىما،لفتزاستقرتقدالأراميينمن

،ْوالأراميينالإسرليليينبينالأؤلاللفاء.التاريخىهتاكانومنجلعاد،

جلعادجبلكلىحجرىنصبإئامةعلىالطرفينبينبلألفاقانتهىوالذِى

بينهماْ،ْفاصل-كحذ-!رعيلوادىعلىوبثرفالأردنغرب،بقع-

اهذا.عنالنثغبيةالروايةونىشر!لأغراضانتهاكهبحدماالطرفانتعهد

للأفرايميبن.بالأحرىأو-للإسرليليبنممثلايعقوبكانالاتفاق

..*للأرامين)2(ممثلا-زوجتيهوأبوخاله،الابانممانكما-الجلعاديين

جيرانهممقالمتاعبوبقاسون،أمةإلعبرانيرنويصبحآالأياوتمر

لإببادافرصةكلمنتهزكالقديمةالروابطإقطحيحاولونثمومن،الأراميين

اليهنضيرسوفالذيافيمر،يعقوبأ3(لأبيهمالمنسوبالاعترافتفح!ير

سبعد.فيمابالتفصيل

مي!أراميةجماجماتألىْعلىالئهريبنبلادلْصوع!منهدْا-وشتدل

ابفرنيبن،فىووسطها،ب!ورية.وشمالَالبلإد،هذ..بنبهبيرمقسبَاانجتاتجا

ئيها،!ا؟راميةالعئاصنرسادت!ومًدالميلاد!قيل.عروالثالثجمضرالرابع

ولكن،الحيثيؤلىْعليهايتيطربهابىْالتىالقبيلةالجيوبيعصْباستثئاء

وانعاشرعضرالحادىانقرلْينابْىانسياسىسلطانهمدْروةبفغراائماالأراميين

الوم!.دْلكلْي!ا!بريالامبراطورلاببملضحفانظرآ"الم!لأد،لبل

HR.Hall,أح.ههع"p.4.م!)1(

,M.Noth.أجم!t...".016-915.:وكنا،4ا-13:345لكرش!2) op

(3)68.05,Arameans,Aramic and The Bible.!ل!.R.A Bow
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(i)`الأرامهة:الدهـللات

نبرزاقىاالأراميبنتوسعقؤأنإلىالأشاؤكمكانالأهحيةمنلعل

لملو،افتوحاتهمتنظيمعلىالقدرةتصحبهالمالفتزهذهنىواضحة

2الآراميونينضئنفسها،،ولمدولهمك!معلىالقيؤآعامةبصفةئصحبها

الىأنقح!امهمضعفهمفىالأساسىالعاملوبهان4فعالةسياسيةوحدةأبدلم

زقد،بها،اختلالواالتىالمتباينةالأجناسكثؤمعصغيؤمحليةممالك

علىواستيلالها"آشور،نهوضالميلادقبلالحاشرالقرننهايةشهيت

الدو*تأوالإماراتنقبنمانفاالأفضلمنولعلا(الأرامهافيالدويلاث

سوريةشمالثنم،العراقش!مالإماراتعنفنتحذثجغرافيما،تفسيمأالأرامية

،..،اوجنوبها.وسطهالم

/.!.:العراقث!ماللى(1)

واسست،الراندينأرضمنالشمالىالجزالأراميةالفبائلغزت

اليهامضافَا)ل!تأكلمةمناسمهايتكونالصغيزالد،بلاتمنمجموعة

أهمها:لعل،الأعلىانجداسم

أد!ى:متدللة-ا

5ومكانها،الأعلىالفراتعلىوئفعبرسب،،)ثلومركزها Alنل

tM3.rc-)!،الثالثشلمنصر)صماهاوندالأحمر، Ao،كرشلمنثرد(

وكانت،أدبنى)2(بيتملكأأخونى،علىأنتصاؤبعدئ!لمنصر()قلعة

وند،العراقشمالفىولابةافوىنمثلعادبنى()ببتادكىي!تدوبلة

نقدثمومنوسووية،حرانبينفيماالطريقعلىاسنرليجيامركنماشنلت

كماآشور-ضدالأراميةالدوبلاثبينالثورات)شعالفىثميخلكانث

.178عى،ال!ابقالمرجعاموسكلى1()

(Y).2!لم.en, Leiden, ,5791 p!نثم.H Schmokel. Geschichte des alien vord
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وسوخووخيندانلاقلمورةوفى،.مق884معاخالوببيتفؤفىحدث

دنععلىوإجبارهاادينىشاتأدسهالىآثموردفعمما-ق.مAVAعام

بنالثالثشلمنصرأتمكنأفيبعيإلاترعولمالأخيؤأنغيرالجريه"ا(،

آنفأ-اأثرناكما:الاشور؟"2("َأ.لإمبراطورلهه.الىوضمفاعليهاالمضاء

..-"بخيائى:بهتدؤعلة-2

علىأخرىولالا!وجد!وميهذ!(حلاف-)ثلومركزها")جمذانا،

وإقلبمالصغيؤخيندانسوخواوولايةضاحيةفهناكورافيهالفراتطول

اْخالوب،31،ْ.)بيتولايةبهالدى،الاق

نىأرامحةجماعات6عدذلكمنالضوبالىثوسمتوقدهدا

الآرامىالمغتصباعمتولىوهنا،الرافد!نأرضمنوالجنو!ىالأوس!الجزلين

عامعضر)حوالىالحادىالقرنْفىبابلعرشعلى-أدن،رللاأدد-ْ

.م(،،(.اق050

م!وو!ة:ثبالفى)ب(

الصنضةالولاياتمنعيدآمكونين،سوريةشصالفىالأراميونثوكل

نىو)سمأل،-الحاليةمرعثى-اوهى6أْمبرقاثىوعاصمتفاجرجوم،5منها

و)!اخان،)كرتالوا!وعاصمتهاخاليناهوهأاسنجولى،وعا!متهاكليكيا،

وفى)الجة()ة"ْخلبو56وكاصمئفايصخد،"دم،أرباد،5وعاصمتها

)7Iه-ك!.95وكنا:.16ص،ألايقالمرحح4عاديولى...E .G ! clog, op.cit

.3(.. 1 )y!ظ.00.4ك
وكذا:165عىالابق؟عياد،"المرجعيرلى1771ص،ال!ابقالمرجع،موسكالىأبم(

)21.153..E..G Kraeling, op.ciL, p

,H.Schmokel..247-302وكلا:5اVA-1لأ7عىاابق،المرحعموغثى،)؟( op.cit, p

G.Roux,ق.ههp.924.04-247و-!لا.

،17عىهالسايىالمرجععماد،يول!265لم3،لمالعييدنىوالئر!مصر4محث!لبخ!ب)ها(

Lic.po.E؟فاع!كلتأ,8..".66-63وكلا:
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عامحوالىإلىترجعآراميةحلبقةأامحهولت،حفائركشفتإحماه،

/ق.م)1،.0025

حدث،مراتعدةالأشورىللضغطالدوبلاتاهذهتعرضتوقدهد!ا

ابحملةتامالذى.م(ق)884-858الثانىئاصربالأشورأيامعنىذلك

ولكنالجزيه"2(،ودفع"الخضوععلىملكهاوأجبر)خاتينا،علىمظفؤ

وليتْوشنألوجرجومقرقميشمعبالاتفاقخاتينا-انتهزتماسرعان

-الثاك،"شلمنصرإلئ.الأشورىالعر!قوانئفال،وفاتفرصة-أديتى

غامفىْتمكنالجديدالآشورىالعاهلأنأشور،.الاضدبالثوؤففامت

ئم)3(الجزيةدفععلىالعصاةلاجبارالثورةعلىالقضاءمنمق858

القضاءفىالمدىبعيدبخحَا-.مق832عامونىالأمر-آنجرلهكتب

اختفثماوسرعان"خانيثا؟،عريقلهالمواليندأحوتوليةالثوؤعلىنهِائي!

لأنطاكية،"العمقعلىواقتصرتجدم،الولايةوضعفتالنقوثىمنخانينا

"ْا/-)أونقى،41(.تسمىوأ!بحت

عامفيفى،إلهجؤمأشورعاودثالميلاد،قبلالثامنالقرنوفى

بلاسروثحلات5يدنىوقعت،ثلاثشواتدامحصارولعل!ق.م074

فىالمكتث!فةالنقوشوتدل،)أرفد؟؟مدينة.م(ق745-727)الثاكه

حلبمنالشرقىالجنوبإلىمترلمكيلو25مبعدةعلىوثقع-)سوجعى،

آشوزه".ضدالمعارضةمركزكانتأنهاعلى-

منا"ثكافحظلثالتىالأموريةالو،!اثآخر)سمأل،دويلةوكاشا

ا.VAص4ألابقالمرجع،موشكالىتجينو)1،

)2(

)3(

)40(،

وكذا:1785صألابق،المرجع،موسكلأى)5،

E..G..ك!.". Kraeling, op.cit

أول0.4.".71-68

72-71..Ibid.,p

262..H.Schmokel, op.cit., p
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،الخاص"شلمنصربخححين،.مقالئامنالقرنحتىاستقلالهاأجل

)مبراطوريتهالىوضمهااستقلالهاعلىالقضاءفىءم(ق7271-2-72

مدخلعندكبيرلمشاهد،.م(ق68166-أ)،حدونإ!ر!آاتاثم،الواسعة

بفايامن"صمأل،فىوجدفربما؟حالاىوعلبئ،حكمهفيهامجدْالمدينة

يحدوفبما،-ررلانمصادرنا،فىلهاذكركلبالنار،اوانقطاعلهلاكأثربة

!ا.ا".طوفيزمنمرورقبلفاجعةنهايةلقيتأنهاعلى

."سووية:وس!وجنوبفى)ج(

وشرقسوريةْفىأراميةدوبلاتاوولايات-سبععنالتوواةتحدثنا

::1،-:هىالأردق

.:ا!رفىأرامدؤثه.-ا

نىنهر!ناوارام()ندانافورا"2"ثىثحممىال!ىالإماؤ"هذ.ولمع

التيا،"حرانمد!ةمركزهاوكان،رالشامالجزيؤبينالمنبحطةالسهول

كدلكثقعالإقليمه!اوفيالأراميه"3"،الضاؤمراكزأعظممنأصبحت

والآث!ليللثقالْةكمركزيناشتهرتااللتينو)الرها،أنصيبين5مدكتأ

009السريانيهء4(

وشرىْ"سوريةفىالأراميةالإماراتأقدمالنهرلنأليامدوبلةوتعتير

مْى-كرللنجيرىئيما-ظهرفقدْالنهرءش،"أرأماصطلأحو؟ما،ْالأردن

عصرالىبهترجعإنماالئوراة)5(،روايةغيرأن،.معثسرق8الثالثالقرن

نا!عنفضلاهذا!-!بعقوبو)سحاقوناحور!لراهيبمعصر-!الأولالاَباء

,A.Dupont-Sommer..68اوك!ا.9171ص،الابىالمرجع!موسكالق،)ا"، op. cit., p

الأا.ة؟2)2،لكو!

17701ص،الابق4"المرجعحىنيب)3(

./143،المقذسالكتا!هافاموس4،)

-ه.4؟24:01،28:2،5،92لكرفى51(
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قبلىع!ث!رالرابعالقرنمنالعمارنةرسائلفىاسثعملانماالاصطلاح

ولكن،والفراتالدجلةئبلمنبهماالمرادفكانالنهرانوأما،الميلاد

ئقعحيثالخابور،ورافدهالفراتأنهما-تبلمنأشرناكما-الآنالراجى

هنا،اومنالأولالاَباءعصرفىفيهاالأراميوناستقرالتىحارانمن!ة

فىالتى)أرامالمنطقةهذهالعبرانيوندعاوقدالانتشارفىالأراميةالقؤبدات

الميلادفبلالتاسعالقرنحتىالدلىللةهذهواستمرتالنهر،عبر

نهرعلىوتقع-،)حارانمنواأتخ!قدآرامفدانفىالأراميونوكان

حلفا،تلمنالغرليلىاٍ،الفراتبنهرأتصالهمنكيلا69مبعدةعلىبلخ

المدينةوكإن-دمشقمنالشرقىالئمالإلىكيلا468مبعدةرعلى

وصوربدمشقولابلوآشورنينوىتصلالتىالقوافلطريقعلىتجاري!مركز،

اتخذهاثم"تارح،31(،اسمتحتلهاالهَاالقمراتخذتوقدالمصريةوالمدن

أيدىتحت،.م612iعامفى،انينوىسفوولبعدلهممركزمالآشوبىيون

الاستيلأءاستطاع.م(قنصر،)506-562)نبوخذولكنوالميدينالبابليين

وصولقبلالأشورى،الجيشبقيةعلىوالفضاءق.م،906عامفى2عليها

(.80لإنقاذه.م(ق61-0595)الثانى)نخاو،مصرملكبخدات

دمشق:اوامدوبلة-2

أخرإتفىدمضقعاصمتهاكاشاالتىالدوطةمذ.تأسستوقد

علىالعاشرالقرنوأخرياتراى)5"علىالميلاد،قبلعشرالحادىالقرن

للعبرانيين-مملكةلتأسيسالتقربوجهعلىمعاصؤنكانت6"،آخزراى

Samuel.A,,9391مةلا9.ه.898)1( .B Mercar, TheTell-Amama Tablets, Toronto

(ebing,op. ciL, .p.21 (Y!ثدول.ك!.س

.r,op..455وكذا:.¶Aالماالمتدسالكاليتامرس)3( ciL, pعخMF. Ung

Gardiهكم!ا،!.357؟.58)1( ", Egypt of the Phara3;455ولطل.. Unger, op. ciL,.pول

5)W177صالصابقهالمرجعحى،يخلب.

.tص،الابقالمرجع"كاملمراد)1(
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ماسرعانثم-بهالأخذإلىونميلنرجحهماوهذا،الأولللرا!طبقا

الفراتالىتمتد-جيرانهاإلىبالنسبة-كبرىدولةغدتحتىت!رت

ايأشوريينلأرضمتاخمةوكاشا،أخرىجهةمناليرمولفوإلى،بهة.من

شبرقىالداخليةسوريةوكانت،الجنوبفىالعبرانينولأرض،ثمالا1فى

كامحوالىفىسلطانهاتحت،لالاضانالشماليةوسورية،لبنانجبل

حولهممنصغيؤأمهَعضرةدنتىعلىيسيطرونملوكهاوظل.م،اق005

سوريةلإخصاعج!ودمنالآشوريوني!ذلهكانمامقاومةنىأفلحوا

بهامعرنةعلىللتوراةدارسنكل،بالعبرانيعندمشقأرامعلاقةوآفا

وان.م(اقهـ..?-هـ2.)،اشاؤلايامبدأتقد-حالأىعلى-وهى

المدينةعلىالاستيلاءاعشطاعالذىهر.م(ق69-.0001)"داود"كان

الأرأميينبينالصراعتصةبالثفصيلالتوراةروتوقدهدا،العريقه"2(

الىوصلالذىالأمر،.م(ق85)986-."أخاب،أيامعلىاجينوالإسرأد

آخاباستطاعوإننفصها،إسرأديلعاصمة،أالسامرةالأراميونيحاكلسأن

ضدجلففىبشتركوان،الشممالبةإسرأليلحدودالأمرآخويصونأن

ضدحرليفىمعهيثاركوأن،دمضقملكالقدبمعدوهيقودهايأشوريين

نناقضهسوفال!ىالأمرق.م)3(،853عامفىقرقارموت!ةفىآشور

الدراسة.هد.منبمانهفىبالتفصيل

مرا!5181عىالايق،المرجع4حتىهـفيلب32-33عىالحابق،المرجع،مهخطلبخبب،)1

الأول،الجزء،1291ل!ووتوأشور،كلمودارلهخضهر،أدكلا،4ص،الصابقالمرجع،كامل

ومملا:166ص

t,.N,.Y,4191.687ا،7.كه!.!.07 pot!كأ،!the Oldeنه"كمأ*.R.H Pfeiffer

(Y)8:5دانصموثبل-S118:5اولأخبارأ،آ-eeUiIببأل!/15المقدسالكمال!س!

33.ص،العابقالمرجعميأئيل،

('v)35وكنا:2-14422:538-"1؟02أولملوك..A.Dupont- Sommer, op. cit., p

E..G,ههأ!0.حأ.",73.73!كنا: Kraeling:378وكلا..A.Lods, op.cit., p
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حربية،كلهاتكنلموالإسرليليينالأراميينبينالصلاتأنعلى

)اًرامدويلةبقيتفلقد،حالأىوعلىتجار!ة،صلاتهناككانتوإنما

مع.منافحشهاطولأنمن"الرغمعلى-الأشوريينجبروتنقاوم(دمشق

"اصنتطاعأنألى-كثيماأرهقهاتدالعبرانيينوالبدوالأراميينمنجيرانها

عامفىعليهايستولىأن،ق.م()745-727الثاك(بلاسر)تجلات

نأذلك،آشوريةولايةيجعلهاوأن()رصينملكهايقتلوأن،.مق733

لإنقاذهمنهالنجدةيهوذاملكاحازطلبأنوتت-كانالأشورىالعاهل

فىجيضهإمعكانوربما،سوريةشمالفى-والسامرةدمشقتواتمن

توسلاتإلىحاجةفىيكنفلمثمومندمضق،مجاوراتفىمامكان

استطاعوهك!ا،وفلسطينسوريةضدبحملاتهليقوماليهودى"حاز(

حصاربعد،دمضقالغربإلىحملاتعذةفىحتاحانالأشورىالعاهل

هـرريةيضمواأنللأشوريينالوقتحاندمضق،شمقورو،عامينث!م

الدوبلاتعلىالسيادةواصبدتالحمياسيةالآراميينقؤواتتهت،بكملط

ا،.لآشوزالاَرامية

صودة:أوامدوبلة-3

بلد!مكانفى،)صوبةعاصمتهاتقع،قويةأراميةمملكةوكانت

فب.شانحرفلا-للأسفكناولمان،)2(،"زحلةجنوبىالبماعفى)عنجر،

مدىواماعزر،)حددعهدقبلفيماالأوأئل،ملوكهاعنالآنحتى

ا!شمالفىحماةحدودإلىازدهارهاعهدنىوصلففدأشاعها

الغرى)3(.

وكلا؟15،ص،السابقالمرجعع!أد،9بول!5.11-:61دانملرك،1)

911-118.05.;F925 .E .G Kraeling, op. ciL, pاحأزغ.ةه,MNoth

+301صالصابق،المرجغفغرى،أحمد)2،

.1/43،المقصالكلتاليفامرس)3(
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إسعرأليلملك)شاؤلأعهدفىقوتهاذروةإلى")صولةوصلتوقد

أشدها،علىايامهفىوإسرأليلالآراميةالدويلاتبينالعد)وةكاشاوالذى

دفعمما،الأراميةبالدويلاتشاؤلعلاتةلناتوضحلمالتوراةفإنذلكومع

كانتشماؤلعهدفىبالعبرانيينصوبةعلاةبأنال!قولإلى)كريلخج،

لمالمنطقةلهذ.الآراميعنملوكبأنسومير،-)دببونذهب-L-!5)%(مبهمة

لصولا-)2(.توابعكانوالأنميذكروا

السنواتحتىقوتهاعنفو)نفىصويةاس!تمرتفلقدحال،أىوعلى

إليهيضمهاأنفىبخحالدى،.م(ق69ا-....)داودأدإممقالأولى

كانكما-داودأ!امعلىوالعبرانيينالأراميينبينالصراعمراقيإذ،مؤتث!

ملكعزر،و)حددداودبينحروبقاشطوهكذا-ضاؤلس!فهأيامعلى

التابحةالولاياتمعظمعزر-حدددجانجاإلى-في!اساكلشا،صربه

الضهر-فى.بينماأراميوفمهااشترككه،،!صوبة

الدرجةإلىثسوءبداتعندماوداودالعمونيينبينالعلاقاتأنذلك

آرامفىالأراميينجيرانهممعونةطلبوابينهما،الحربطبولق!ت!ددالتى

منكامكبحشدهؤلاءوألى،رطوبومعكةصوبةوأرام،رحو!بيت

بهأمرالذىالإسرليلىالهجومضد،عمونعا!مة)ربة،لمساعدةالرجال

عزرأ)حدد،بعلم،الآراميينهزيمةفىابيووبخح،آب-!قيادةتحتداود

ولكنه-داودبقيادة-الإسرليلييز،معحربفىويشثرا"،ب!لك!وبةملك

دمشقوأخ!تالاضمحلالفىصولةبداتماسرعانثمفي!ا،يثهزم

الاَراميه-/3(.الإماراتاعظمصارتخى،بالتدريجمكانها

وكذا:011عى،الابقالمرجعجمادهبولى(1)

(Y).

وكدا:61-01:14ثافيسمر!ل)3(

04..,g op. cit. ، p!لألناح!كا.ل!.

.26."..A Dupont-Sommer, op.cit

591-491.."05.M Noth, op.cit
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معكة:إمار!-،

Iحرمرنجبلتربالأردنضرقوتقع lb،غرلأ،ايأردنفحووامتدت

معكة،بيثالللكانتوربما،البريةفىوالشرقالجنوبْنحوامتدتكما

الآراميينمعالمعكيونواشتركحدودها،عنداومعكةمذنبينمن

)2(.علي!مانتصرولكنهداود،ضدالحربنىوالبمونيين

جشوو:إمارة-5

الجليل،ولحرالأردننهرمنالشرلْىوإلى،ولاشانحرمونبينوتقع

داودأيامعلجضوروكانتمنسى)3(،منطقةفىمعكةمنالجنوبوإلى

أخاهقتلأنبعداأبشالوم،ولدهاليهاهربفقدثمومن،ممستقلة

"امنون")4(.

وحوب:بيتأرامإمارة-6

بالمكانالمكانهذاوحدو)ذاجشور،مجاوراتفىعامةبصفةوتقع

معكةقربتقعفإنهاوالقضاةالعددسفرىفىالتوراةفىذكرالذى

مدخلمنبالغربتقعكانتأنهاالمرجعفمن،حالأىوعلى،ودان)5"

حما!6(.

وكذا:6-91:57أولأخبار815:،01:6لانصصولبل5:111-ا:12ئوع(1)

673.05."Unger, op.citول-.

وكنا:(909لم2المقدسالكتاليقاموس51:618دانصمرئيل)2(

673.05".3.Unger, op.ول.tic

813.37،:15نانصموثبلا314:ك!ة)3،

(t)26.الماالمقيسالكال!م!موس

.18:28تضاة،31:21عدد()5

14،القيسالكنا-تامرس)6( rI:هـوكذا

,Unger.0.حأ77. op.ciكا-.
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:طوبإماو!-7

توحدوربعا،الأردنشرقوتقع،)طيبامعناةعبرىاسموطوب

التىجدارأوجدةمنالجنوبإلىاميالعشزمبعدعلى-،ابالطيبة

عمونملك،حانونهاستأجرهناكومن-قينىأمأومقيمىالاَنتسمى

اسرائيلد(.بنىحدودوراءكانتأنهاعلىدلمماداود،لحربجنوبم

الأوامبة:اللفلأ

ككيانعليهمالكبرىالدولةتضتأنبعد،كسصبالأرامبوناسَمر

تثألركبرانمنالحرقفىدويلانهمشوروبعد3لغفةوبقيت،سياسى

بدرجة،يمالفيالأدنىالصمرقدولفىاللغةهذ.وانتشرت،الأخرىباللغات

تلككاشاا%إلا،الساميهَ)2"اللغاتمنأخوانهامنواحدةإليهاتصللم

حدود.بغيرناقتهاالتى،الكريمالقرآدظلغة،العربيةاللغةهى،اللغة

التجارلغةكانتانهااياراميةاللغةانتثصارأعمبابأهممنولعل

وصهولةابجدكهاببساطةسهلةلغةكانتأنهماكما،الرحلايأراميين

اللغةهل.أنيلاحظكذلك3(،!سماسهولةمنفيهاورب!،وصرنها،نحوما

()'

)2(

31،

,04M.F.Unger."77،كذا:5815لم2المقيسالكتال!تامرس0111:5ثانصوليل op.ci

!امهةالهموءو!مىيولي؟كن،مجمو!ا!الا!ةاللناتم9186عامفىالعلماءشم

و!س،والكنعانهةوالبايالة!ألأضور!ةوالآراميةوالفينهقيةالعبربة:اللناتولئل،المحة

منفاك،لكلنوالبئيةكلهجاتهاالعرتاللنةولثمل،الجولةالاميةالمجحوعةيلأضرى

والهـليأنةوالآضررةالبابلبةالنغاتولنم،الرفىالقحمأولها،مجمرعاتللاثإلىيئ!مها

ولآرا!ة،كونيةوالضيفيةولأخلاصةالبهعايةاللنات!بفم:النربىالقحمونانيهما،ولآراصة

ضعيشوشم:الحرىالقموثالثهما،والآمورلأرالمؤامةوالبطةوالدمريةوالر!انيةوالعبيلة

أوالمضر!ة،العدنامهوال!بيةوالمعييماوالحميرولوالقصانيةالتدكمةالعرية!لضم،الرليةلأولى

والآمهر"والنيبر!ناثيةوالتيجر*والجحزولالأئيرد!ةأوالجيماو!ضموالثانيةالفصحىالقرشية

.626(صالابقاالرجع،صالمالزفىعبدا/1223علىجراد).وال!رية

،.9Tعى،القدماءهـالإكلانيونكمالقيالأدنىوالثرقمصرحضاز،حشنالمنعمجمد

http://kotob.has.it



-55!-

انذلكعلىزد،طينيةقوالبعلىكتضتكماالبردىأوراقعلىكتبت

فىاشتغالهمثم،بعدهأودويلاتهمسقوطقبلالشرقفىالأراميينانتشار

انتشارعلىساعدقدإنما،المتواصلعددهموازدياثالدولبعضفىالجندية

-ا+-.ا،.لغتهئم

انتسرتتدالأراميةالفينيقيةالأبج!بةأنبرستد"هنرى)جيصوبرى!

جدأوالىللرانالىالفراتمنونقلت،الغربيةآسيابلادجصيعفى

والفرس-،بليينواليالأشورييناصتخدامانتححارهاعلىيدلومماالهند)2"،

بينفيما،دوليةلغةالبعضأعتبرهاحىَ،اللغةلهذ.والمصريبنوالعبرانيين4

فىمائدةالأراميةاللهتظلتوهكذا،انميلاد)3(،قبلوالخامسالثامنالقبرنين

ذلكأوربى،"الهندو-النفوذوبدأيةالسامىالنفوذزوالبعدحتىالمنطقة

ز!ولاسي!ا،الفرسإلىالحكمانتقلعندماحتىرسميةلغةيقيتلْدأنها

الإمبراطوريئمنالجزءذلكنى،.م(ق)22!-486،الأولداراsعهد

عهرِدإلىبالنسبةكذلكوالأمر،الفراتونهرمصربينيقعالذىالفارسية

والبتراء.تدمردولتىوفى،والساسانيبنوالفريئينالسلوقيينْ

3الة!آنبهاكتبالتىأبجديتهمأخذواإنما،الشمالعربإنبل

الكتات-انتقالظاهرةإلىالعلماءأشاروقد،ألأنباطاستعحلهاالتىالآرامية

ال!عن"العربىالخطتطوروإلىالحجاز،إلىفدينمن!ةمنالنبطية

سَطورةكتابةهىإنصا!اليومبهاتكتبالتىاالكتابةفإنلمومنالنبالى)4(

فىاستعحلالذى؟الآرامىال!عنمتطوربدورهوهذا،النبطىالخ!عن

كانوقدالميلاد،قبلالثالثالقرنحوالىمنذ،العربيةالجزيرةشبهال-شما

.22ص،ابقالاالمرجع،موسكلألى51ص،السابقالمرجع،كاملمرا،1(ا)

.)2(.J.-146..H Breasted, Ancient-Times,,1691 p

"11وكذا:ْألآ23-4عى،الابنالمرجععياد،برل!)3،

G.أ)ص!!احا+نلا،".91. .R Driver, Aramtic Documents. of the Fift

(Develo5 ment from the Sinai (t"ء.،أااRiseاn Sprengl1 ng, The Alphabet, Its!كم

,I.891.p+!52م;.Inscriptions,p
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)1(.القديمالأدنىالرقدولمنبهئيرخطالميلادقيالسادسالقرنمنذ

القديم()العهداقوراةمنأجزاءكابةفىألاَر)يةأستعملتوتدهذا

)587-البابلىالسبىأشاءتمائاالأراميةيتحدثونبدأواإنمااليهـودأنذلك

نrsأنهحتى،العبريهَالانةبلهةلهجتهاولتشابهلسهولتها،ربما،.م(ق953

أن،المنفىمنالعودةبعدالعبريةاللغةإحياءوجهنىالصعابا!برمن

محلحلتالأراميةانوحتى،الأصليةلغتهنعلامجرالشعبمنجانبَا

لإلركانوهكذا،اللغ!تينبينوتعالذىالبقاءتنازعبعدالأمرآخرالعبرية

وحجىيونانالأنبياءواسفارواستير،ونححياعزراأصفارفىوافيححَاالآراميهْ

التىالمزاميرودمضالجامعةسفرمثلذلككيروفى،ودانيالوملاخىوركريا

31:7()التكوينسفرفىمعينةآباتعنفضلا،فىاوفىمزامبرإلىأضيفت

.()2()3-6ودانيال-6(4وك!ا(1:11(5)لارميا

الإمبراطرو!ةظلنىالأدنىالشرقتوحيدأدىنلقد،حالأىوعلى

ناحيةفمن،الأرامطحالةانتعاشإلى،ذلكبعدالمسيحيةانتئارثم،الرومانية

دولة)مثلالعر-مناتراميحمكنهاجديدةصغيرةدولاستخدمش!ا

ففدهالمسعحالس!يلغه!اق!لماالأراممهفإنأخركطناحمهومن،ال!مر()3(

Mحتى،!لب98،ص"الحرعةالجزفئسالباثدةالفباثلعنلهات،ا!انطرىصمنالرعبد

عطزكلولسند0414-اص،كابقالمرجع،نلىفى!لف1ا-80915المالعربلاريخ

.137عى،الأصلامتبلالعربتاريخفىالحميد،

37،عى،العبربةاللنةقراعيفىالكنز،بيرمحمد1815ص،الالمقالمرجعهمومحائى2()

01(6299القامز)

(r)1،.مبعد(وعلىأشور،مدكةمنال!ىالنمالألىالرانينارفىفىالحضردولةتامت

قامتومْدلكريت،كربالجزقئضجاربأرف!سحراءوفى،الموصلكر!جنوبىمميلوئرآ

ا!درجعاَرايةنقؤضعنكحفتوتد-1391()3091رأضورالضرنىبضهلرألمايةبعثة

والرومالىوالبونانىالصلىالطايعتحملالمدينةوكلأت،الميلادمما(اثانى)القرنأبارلمبنعهي

riص،الابقالمرجع)موسكلألى،.واحيآنفى i915-ص،!ابقالمرجمع،زغلولصدا

1'11'51.851.PIslam,pا!لةلأ؟cشaud, Les Arabes en S".!كثح!ل

لامحدرلآ-ا)ررا،473-948لم3،2القدالعرليتار!خ،مهرانهومىمحمدوانظر:
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بعدقرونَاعاشتالصفةدهلهذ.،السريانيةللكنيسةالرسميهاللغة4صارت

.ا(ضخملأدينيماادب!وانتجت،ذلك

ظ!وربعدإالأراميين،ْاسمأنإلىالإثصارةبمكانالأهميةمنونع!!

الفومسنىنقدثمومن،مستحبغيروئنىمدلوللهأصبحالمن!ميخية

للغة،بالنسبةو)سريانى،،للشعببالنسبة،)سوريين،اليونانىبالاسمأنفس!م

هذهأد!إلىالمعضويذهب،ْواليهوديةالولنمِةالأرامياتعنلهانميينما

كاثوالأنهمالديار،!ذهمنالرسليدعلىالمسيحبحيظ!رتإنماالتسمية

شدكدكانواالأوأئلااكنصرينلأنوذلك،رفلسطينسوريةمنجميغا

مبشري!م،باسمبسمواأناحبوافقدثمومن،المسيحىبالدفىالتمسك

جن!سهمبنىعنليمتازواالسريان،5اسمواتخدوا،القديمفتركوا.اسمهم

الصابى،للفظةمرادفةالأرامىلفظةأصبحتولذا،الوئنيينالأراميبن

والنصرانى.المحميحىللفظةموا!فةالسريانىولفظة،والوثنى

مدبنة)ق!ليمفىقديمةآراميةكلهجةالسويانيةاللغةوهك!ا.ظهرت

ظهـرثملركما(شرلىجنوبالحالمهأورنا!وه،الرومانعند)أدلسا)الرهاة

هبىالملالافشمقاقعقب،السربخيلى،بالخط"المعووفالسريانىالخ!

منلهجتاننشأتماسرعانثم،م98fعامفىالرهانس!بانبين.المسيحى

ىأوعلى،(النسطوريةونسمىوشرفبة،اليعفوديةونسمىأغرديةال!ىركالبة

حتىالشرقفىوالفكرالعلمفىحيةلغةالحمريانيةاصبحتنقدحال،

عشرالثاْكالفرنحتىالكناصلغةاستمرتوإنالميلادىالعاشرالقرن

.الميلادى)2.،

181011،1ص،الابىابرجعهموسكثي)1(

وفلطن،ولبنانسوريةثاريخ،هـافطبهـحقأ2اْ-ا01صالسايق،المرجعظاظا،حبن2ْ)(

)قليمى111ص،الآراميمنلفةفىالرافبندليلالكلدادْ،يعقو+القس1ا-185،فيلم،ا

385.عى4الابقالمرجعمصو"حنا11ص،الالقالمرجعاب!ودهرومف11
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(f)لاَدوميونا

للراهيمبنإسحاقبناعيسوومو،)أدوم،إلر،الاَدوهـيونينسبا

ا-يعتبرهممنوهناك،)1(فق!!أدوم،1عادةعليهمالتوراةوتطلق،.ألخليل،

الاَرامية،االفجوةفىاشتوكوابدوأ-وال!مونيينالمؤابيينالىبالإضانهْ

نفاٍوهكذاالصحرأء،منالرحيلفىالإسوديليينأتجردالهمسبقواولكنهـم

أو-ليعفوبكبركاخالمبكرةإصادرالحىإليهينظر)نماعيسو-او-أدوم

الىولغة!دمالعناصرأقربيعتبرونإنماالأدومييقفإنهناومن-)2(إسرأليل

إسر!ليلبنويعتنقأنقبلفرق،اًئلافريقينبينيكنلماذ،يعقوبآل

الأولين،منأنعْىعبرانىدممنيكونوالمالأخيرينانبهما،الموسوية)3(

.والعربالأصليينالمنطقةوسكان،العبرانيينالمهاجرينمنمزيجفهم

،الأردنئرقبلادجنوبأتصىفىكانفقد،الآدوميمنموطناوأما

فىالمم!،البحرمنالجنودىالطرفإلىينسابالذىال!ساوادىوجنودي

علىالتوراةوتطلقالعوبة)4(،لوادىالعظيمةالص!خرةث!رقتقعالئىالجبال

تدالآدوميينانالئثنيةسفرفىونقرأ،احيان!أه(أسصير،اسمالإوليمهذا

نىثقعادومكاشهوهكث!ا)6(،مكانغفىوسكنوامنهاالحوريينطردوا

هناكثكنفلمدهلالتالىمباشزبحدودبالإسرليليينثعصللابعيدةنق!

-التوراةلروا!ةطبقَا-أرضهمأنعنفضلامدا7(،بيثهـملأالعدواةأممباب

إسر!سل)8،.ضعبعلىأساشلرلبحرمهاقد

ألدمنالآدوميمىيمدونكانوا)نماالإسربيليينفان،ذلكومع

لا.84A:لانصوئيل51:16يئوع42:185عدد(1)

.إول.فى!أ."هcit.,p..58ا:وكدا241-25:26لكوك21(

)3(Ael4.1عى،ال!امهاللثا!ثارخ،ولفنونلل.

M.ل!5،!لأنع!.!48.".!أ)4(

35:7531501:حرفبالاأ24:4يثوعفى368:،3:3دكر!51(

,MNoth)2'1.1,:2حمط61، op. ci0455.156 (V

(A)ا"1"4-2:60ل!نمة
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،قرونعدةاستمرتقدالفريقينبينالسياسيةالمنازعاتأنحتىأعدألهم

ناحية،منباليهودوامتزاجهمالآدرميينبفناءالأمرالئهىأنإلى

يرجع-أظنفيما-ذلكفىالسببولعل()2أخرىناحيةمنmودالأنبا!

أنيحسونفالآدومبون،سياسيةعواملمنهاكثر،نفسيةعواملالى

هذا3(،ثانيَاالبكوربةفىثمأولاهالبركةفىحقهمسرقواتدالإسرليليين

منالآدوميينموتفأ-لىهناومن،صحيحةبثسأنهماالتوراةروايةكانتإن

الأمر،إسرائيلبنىحقدعليهماهثارمماالصحراء)"،فىالتيهألناءالإسرليلبن

".عمبي،حىهريضثم،القديماليهودىالتاريخللانبرضوحآثارهثظهرالذى

حثىعليها،الأدوميونيستولىحيث،.مق587عامفىليهوزاالبابلى

سعير،جبلعلىالنبما!يستولىالميلادتبلالخام!القرنوفى،حبرونمدينة

01منهالآدوميينوبطردوا

ثم،القبائلرؤداءيشبهونبأمراءالبدايةن!!!حكمونالآدوميونوكان

جلسوقد)5(،منتخبمينملوكهاكانربمامملكةمموءفىذلكبعداستطاعوا

وقبل،مملكةتكوبقالإسرليليونكشيمأنئبل،ملوكلمانيةعرشهاعلى

فيهصرىالذى،موسىأيامإلىوليىأدوم)6(،مملكةعلىداويستولىأن

)7(،التوراةنصوصلبعضخاصلتفسيرطبقَا.،لإسرائيلملكأول"أوبخر،

عليه.نوا!هلااليىالأمر

واحدةومى"البترآء،إلىاشهمهاتغيرثم،أدومعا!مةسالع،5وكاشا

-أدومبعد-للأنباروعأءممةأصبحتوقد،القديمالعالممدنأشهرمن

كر،الرابعالفصللهم،القي(لمربداريخفىدراسات،مهران!ومىمحمدالأنبارو:المالرلأعن)1(

-Dyrاح،779Iالر7،فى M.،،

.501عى،اFYIالقافئ،الا!ةاللغاتلارشحولفون،)عرأدبل)2(

.:.o-أ:هـ9127-25:34لكو!)3(

.18-02:21علد!-14ا:2حيهة)4(

5لكرفى)5( 9r31- 36: :o1-iii 1r:1.لم!اوكذا.M.Noth, op. ciL, p

أول185.0.8.4)6(

(Y)18خر!3255؟+شة:A-177-..86كنا:5ا.Unger, op. cit, p
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خليجرأسبينتقرل!االمسافةمنتصففىعربةوادىمنالشرقإلىوتقع

البحرمنالجنوبإلىكيلا؟8مبعدةعليأو،الميتوالبحرالحقبة

ولعلها21()الصخر6شعنىيونا!يةكلمة-لحاأىىءل-والبتراء،)1(الميت

كذلكتعنىكما)3(،التوراةجاءتْفىالتى"سلع،العبريةا-إمملمةترجمة

البتراءمدخللأن،دقةاكثرالعبريةالتسميةكاش!وربماالصخر،!!أالشق

لف!ولعله)السيق،باسماليوميعرفجبل!ن،بينعحيقأخدودبو-ود!تم

ماكانوأي!،أ4"القديمةالسبئيةفى،الثقاعنالناسحرفه،شواوثنبطى

أدحموى،ياقوت5ذكروقد،كذلكالتح!ميةهد.العربعرثفامدالأمر

لمتبقرب،السلامعليهموسىبوادىحصنعملعبأنام(ا--228)178

:،..الممدس)5(

للبتراء،ثاناسمهوكانوربما،مِالرقيفهرللبتراءالعرىالاسموأمى!

ارادواوربما،الرتيمإلىالعربفحرنهوهوح،ك!،،بهيعرنونهمالريقالإتٍكان

موسى+"0L01نواالحديثاسمهاوأما،بالذات،فرعون)خزنةبالرتيم

أبا.خلفقد.م(ق08-5782)"امصيا،أنالترراةفىونقرأ

أدوميحشردأنحاولوأنهيهوذا،عرشعلى.م(ق08)837-.)يهواش،

اسمعليهااطلقفقدثمومن،الأخيرةعلىالاسحَيلاءنىفيحوقدوسلع

.Y)i(دلَهالخاضع5بمعنى)يقتنيل،

5هلما،سالمنيالكابرستام(1) -M it52لم3عليجواد.

.447()r".ء,Pliny

.11:،.2،ا:16)شعياء)3،

.171ص،6591عمان،موصىصليمان:درجمة،نالأؤآئار،لانكزهاردبخ)4(

ivmrالبلدانامعجم4.كانوت(5) i5)يروتmo.

5/346.،هـ"!اتوت73عى"الاتجهالمرجع"ز!دانجرجى)6(

!.31J((Y11ثانك:V-1283.8وكن!:أ.op. cit., p!لا)ءنام.F Altheim and:وكذا

78..Monuments, London, ,2591 pجماstory. andأك!ا!اأ،a"!لام،.A B.W. Kenw

,A.Lods..6-385:وكنا Op.ciL, p
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فىس!طتحتىهامةمدينةالبمَراءام!تمرتفلقدحال،أىوعلى

أهميتهاأخدتماسرعانئم،ام(60)أوام55عامنىالرومانأيدى

عنهاكشفانإلى،التاريخ)1(ذمةنىاصبحثحتىفثيئأ،شيئمادَضاءل

م)2(.1812عامفى(-3891)1863)بورخاردت،

الآنكاومكاْ-،ابصرةمدكة-البتراءبعد-أدوممدنأهممنولعل

الميت،البحرمنالشرقىالجنوبالىكيلا32مبعيةعلىالحي!ثةبصيؤ

يظنكانوالتى-جابر،"عصيونثمالبتراء،منمقريةعلى"تيمان،ثم

اك!ثحفهادم،العربةوادىقعرف!!يان،الغيعين5عندكانتأنهاقبلمن

ساحلمنقدم005مبعدةعلى،الخليفةتلموقعفى،جلوك)نلسون

)ابلات،)3(.ميناءمنبالقربالعضةلخليجالشمالىالطرفعلىالبحر

"أدوم)بريةوأما"أدوميا،باسماليونانيةنىادومبلادعرنتوقده!ا

الثانىالقرنفىالاَدوميينحياةاضتوقد،الميتالبحرجتوبالواقعةقهى

منوغيرهاحبرونعلىالمكا.ى،"يوحنااستولىحعنوذلكالميلاد،قبل

علىذلكبعدأجبرهمدمعليها،استولواندالآدوميونكانالنىالمدن

ولينبينهمالدينيةالفوارقإزالةفىمنهرغبة،اليهوديةواعنتناقالختان

.يينهم)4،اليهوديةتثرمْىوحئااداود،

.26-5:28أولمكاببن312-324،عى،السابىالمر-،حىف!ب()1

J..L,يا)0!اأاء!".418434)3( Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land

0528عى،السابقالمرجعموعالى،أ637المعلىجواد،17الماالمفدسالكناليقامرس)3(

.J,ا؟.3!."1804ا.وكذإ: Finegan:وكنا

113-05..Otherside of the Jordan, New ,4591,iievaH pول,Nelson Glneck

.501ص،السابقالمرجع،ولقونامرائيل
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الم!ابيونهـ()

عليهلوروبنمؤابإلى-التوراةلروايةئلبقَا-الموًابيونبب

التىالشعوبمنوهم،)مؤاني،)2(احيانماالتوراةفىعليهوبطقا"ْ)السلام

الخليل،للراهيمأخىابنلوووطريقعنقرابةمنبصلةبالعبرانيمىسَصل

"مؤابيه-)3".امرأةداؤجدةراعوتانكما،اللامعليه

ادوم،عنيفصلهالذى-الححماوادىضمالالمؤاب"إقليم!بقع

الث!رقناحيةمنمؤابمملكةامتدتوتد-زادبوادىالتوراةفىوالمعروف

وهو،الموجبوادىحتىشمالاوأتصتالصحراء،حتىالميتالبحرمن

"الشمالمنيأ-لىالذى"وله،وادىمنويتكونالعدد)4(،سفرفىنهر-اًرنون

)5(.الجنوبمنالآتىالصعد!وسل،ال!ئرقمنالآتىعنقيلةووادى،ال!ئرت!!

علىاسترأتيجيةمواقعذات،قويةحصينة-أدوممثل-موابوكانخا

عنيكفواأنالتيهأشاءالإسرليليوناضطرفقيوله!ا،الداخلوفىالحدود

حتى،،الحصىشروقالىمؤابقبالةالتىالبرية)فىالسيرفهـ!الاستمرار

أنالإصرأتبليةالتقاليدو!روىه!ا،أرنون)6"منالآخرالجانبإلىوصلوأ

نطردهمللأيميينملكأبدء-ذىبادئكاشا-إنما،هذهمؤابمن!ة

يبوقمصبينالأردنوادىنهىمؤابعرلاتاما،IYIمنهاالمؤابيرن

.الميت)8(والبحر

،الشمالنحوالاتحا.هى،التوممعفىالوحيدةمؤابنرصةوكانت

وفذ،مباشرمبالإسرليليينْأتصالا،صلواالمتاطقهذهومن،ارنونوراءفيما

(ct16!كوك.+:)4:اراعوت)3،.ا:ادانملوك3-22124؟عدد)2.

(f)5)كدد . 1 4 -1r-)1Yلماا،المميسالكعابتاموسoV.

,J.Finegan.14ةاوكلا:5'1:'11-"1%اعيد6(،ا op. cit, p

95المقد!الكتابتاموسوانظر:14:55لكوئ:تارنلمااا-ا200ثنبة)7( YA/ Y:وكلا

753..F.M.Unger, op.ciL, p

289.الم،المتدىالكنابقاموس)8(
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ئ!غلتقدكانتلوكحاتبدو،أرنونشمالالأرضرتعةكاشافقدالبداية

مثل،الصغيرةالنفوذمجالاتبكلالميلاد،تبلعشرالثالثالقرنأشاء

النهاية.فىإضاعها)جاد،قبيلةمنجيرانهماستطاعحيث،حئ!بون

الموًابيينأناهىإليهانفطنأنيمكنحالةاقدمفإنحالاىوعلى

كانخاالتىالجبالطولعلىالأقلعلى،أرنونشمالإلىبعيدأنفدمواتد

الحث!رق،إلىالبعيد.المدنانمفترضة،الشرقيةايىتالبحرحدودحتىتمتد

وهناك،الوقتذلكحتىمسثقلةما-لزالكانتالتىالأرضرقعةوس!فى

المزارذلك-الميتللبحرالشماليةوالنهايةثحمبرنبينبعور-تمةتقع

العبراتية،جادوفبيلة،موُاببعنالحدودحبث،بعور،)بعلدالمث!هور

وتتنىالأودنوادىمنالجنولىالجزءاشبأممانفلقد،حالأىوعلى

104(للمؤابببن)ملك!الأوقاتامن

وهى،التوراة.بهياكتبتالتىاللهجاتمقفهى(مؤابلغةوأفأَ

،مؤكدة-والإسرائيليةالمؤابية-اللغتعنبينوالقرابة،بالعبرانيةعادةالمعروفة

رصمهافىاشبهًا-أن!دولكف!ا،2(،كذلكالعربيةمنقرليةساميةلغةوهى

علالموجودالنقشمنواضخاذلكيبدوكما،العرسةباللغة-وقواعدها

النم!علىمكتوبثاريخىنقشاقدميقدموالذى،!Mالمؤايى،"الحجر

)1((2.157-155..M Noth, op. cit,)p79101عى،الابقالمرجع،ميخلاليلمحيب
(r)عامفىالحجرهذاكتئفمناولاكلا-فى(إ.ف"الأليالألمائىالمثركانnonعندام

غرىوضمالى،نهرأرنونشمالآميالثلامبعدةعلىالطليةذلمان-)د!ون،المؤا!ةالعاصة

جائؤا"كليرمونتالفرنىالباحثكانانودصادف،عليهالصولفىئلولكنهعراعير-

اللوفرم!حفا!ونفلهالمؤالىألمجروأخذدلونالىمباشزوانطقيالأمر،فعلم،القدسفى

ودلاثليمانعرضها،الأصؤالبازلضصخورمنثمهعنعباؤالموابىوالحجر،باريى

الكتابةمنصطما34وعليها؟يوصةنصفوصمكها4اندامأربمةوطولها،ونصفبوصات

إصألبلعلىلأنتصاؤنحليد(،.مق085عامحوالىصزاليملك)ميئعأأتامهوقي،الموا!ة

ااخاب،اصرائيلملكموتبعدكبرلمانهأورىمنهناكرلكن،6"كيموشيلالههوشكر

74)(كده!اهوعلىتمائاعمرىييتزوالبحدوربماق!")986-.85 -o At T)ق.م

وكن!:.2/260المقيسالكتاب.س)فام.الذربعالأسزمنفى)سرليلبنىودضل

04,.p;756-755 .S.A Cookفم!."ه,J.Fingean, op. cit, .p;918-188 M.F. Unger

234-023..p.;032 .W Keller, op. cit., p372;3...كلى W.F. Albright!.حا.ح.
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.()1القديمالشمالىس،السامى

المؤابيينالهأن-21(التوراةمنوكذا-المؤابىالحجرءنونعر!!هذا

من-كيرهمكرفعرفْوَإ-ْ+يهْصاتدِالمَومكيمبرش،،ْ.وأن5ا!دءِكالىْ.إنما

البشريةْالتضحيةعادة-والإسرديليينوالفينيقيينن!%قينصالالساميين

بخحعظفزبحملةتاملأق!كإنمؤابملك"ميشع(أنلك،ْالبكر،بالابن

للبحرالشمالىالطرفمنالعرفىخطمدىعلىمايم!4،متوبفىفيها

شمالالخصبةالهضبةفىا!سر،ديليةالمزستعمرات-اعوإخض،الميت

منالالافسبعةووهب)ينو،،فىالإسرليلىإمبدا!!بثمعرنون)3"،

يهورام،8اسرائيلملكاضالرمما،كيموش"عثتار-8الآلهةالىسكانها

على-بهجومالقيامثمؤأدوم،يهوذامنالعونطلبإلىز،.م()984-842

يضحىأنإلى"ميشع،المؤا.ىالمبكدفعالذممطافيمر)8"،الجنوبمنمؤاب

.D(المتحالفه"القواتهذهمنبنقذهحتى)كيمويق،لإلهالبكربولده

)رئةفىكانمااأشهرهلعل،مؤابفىآثاركثيزكضفتوقدهذا

،ام0115/519عاموفى،)6(رصاصوامومعينيماوماوكركدؤاب

،اديمونفىبحفائر6أورظيمفىالشرقيةللأبحاثالأمريكيهـة"المدرسةتات

والفخارالمبانمنعددعنوكثفتكئيزبنتالجأت-مؤابعا!مة-

فىولكنهاْالمبكر،العر!العصروحتىالمبكر،البرونزعصرإِل!!!جعالذى

فلقدحالأىوعلىالمتأخر،البرونزبمصريتصلشيئَاتكشفلمالغالب

)1(ele de Mess,.1887 C..S-رمع!كل!لهك!هأكهمحاْ. Clermont-

,Cooke,TBNSI,014-1:،كلا ,3091 p5.ول.

.9-3.27:لانملوك)2،

)3(245-244..M.Noth,op. cit, p

)4(372.05,III!م,S..A Cooks

.2:2،لانملوك)ه(

92901لم2سالمفيالكآلطتاموس)6(
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اسممنجزءاسمهافى-سجدحيث،6"عمانالهاشميةالأردفي-المملكة

4ْءالعمونيين)1(

فتؤمن!منظمةمستقرةدولةيكونواانالعدونبوناستطاعوقدهذا

نىالملكيةنكرةثبرزانتبلبملوكحكمونكانوافقدْثمومنمبكؤ

منال!ثماليينجيرانهممعأقامؤالذىالتحالفوبدله!ا،إسرأليل

.م،ق853عامفىقىقارموقعةفىحدثوكماداود)2"،ايامع!الاَراميين

رأسهمعلىعضرملكماأشىحلف!يضمفىعمونملكاشتركحينما

أنهـمعلىالتحا!اهذايذك)3(الثالثشلمنصزضي،دث!قملكبنحدد

؟.،!101.ألولاءكالْوا

أبناءهم!قدمونوبهأنواأ"ملكوم5ففؤ،الفومىالنمونيمنمعبودوأما

لهفتاحعهدفىاكابيينإلهمميسوئ!كذلكعبدراكما،J4)"ذبالح

جاءتكما-العمونيةالأسماءوتدلهذا،إصعرائيلتضاةاحدالجلعادى)5(،

العبريه"6".منقرلمهْكانتإنضالغتهمانعلى-التوراةفى

،يانهونالم!)7(

عليهشعيبا!كريمنبيهموجمنمد-فى،أملعنالكريمالقرآدْتحدث

الكر3،القرآنفى.2جاظلماووفقاسوؤ)8(،منمتفرقةإطنمرفىالئسلام)7(،

+ول"ط!؟!5؟8ء.هه."أؤ-7أ؟.8.إ-00(1)

00412-.ا-12.لانصموليل)2(

(S..A Cook, op. cit., .p .363 (r6-245:أوكلى..op.cit, ,p5لالل!:$إا

,A.Montgomery..27...:وكلا op.cit, p.لأ

U،عءop.ciL,.؟61(11:240تضا))5(ا،213.ة:11أد!ملوك)4( n gول+..

ثظتال!ركم،إلئرآلأ2فيتاريية"دراصاتممتابهفى"المليلأين،عنمفصلةدرامةالمزلفتم)7(

928-703.عى08911(ا!افىالكتاليهنامن،لأولايوءالئامن،.مناالفصلكل

ويخرها.وقوالحنكبوتوالئصعىوالواءو!بموالبروهودليايبنبةالأجمراف4!سوز)8()أبظز
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بهما،الأوئانعبادةعنفنهاهم،الأيكةوأصحابمدفىألىشعبلَافإن

مدينآفةلأنذلك،11(الميزانيخسرواولابالقسمطالوزنيقيمونأنأمرهم

قصتهمكانتفقدثمومن،الطرقمدرجةعلىالمدنكلآفةكانتإنما

الأسعاراولخسوالميزانبالكيلوالحبثالمجتكؤالتجارةتصةالقوآننى

عليهشعيبرسالةكاشاوهكدا،الطرقمنأهجمنمنهجبكلوالتربص

كعرضسثالتىالبيئةفىوالخداعالاحتكارشرورمنخلاصرسالة،السلام

)2(ءالأمبينالمتبادلةوالمرافقالتجاؤطرقمنموتعهابحكملها

قريةهىالتى)مدك،مدينتهميسكنونعرب!قوم!هدينأهلكانوتد

تومبحيزمنقريصَاالحجاز،بلىممااليسامأطرأففىان!+أرضمن

مؤاليإلىالعقبةخليجمنتمتيإنماهذهمد+فىكانتوتدهذا،لملوولأ3

سيناء)4(.وطور

إلىتقعكانت)نماالمديانيينمواطنأنالتوراةاسفارركألحفهم

لفلسطن،الجنوليةالمناطقفىتوغلواقدأنهم!ببدو،العبرانيينمنالشرق

فىذكرهمهـدساطوللا،امدمفيهاعاشوا،جديدةمواطنمن!متخذ!

على"مودينا،لهيقالموضعَاالحنرافىبما!ءوس،كروقدالمتاخؤالأخبار

أرضوحدوديتفقوأنه،مدكموضعأنهالعلماءهـىالأحمر،البحرسواحل

العرببهءه(.الكتبفىالصرونةمد!

.(1-18183،ءوالئرا5(58-48)وهود،(58)عرافلأاهـرأكلر:أ(1،

المناردفسبر1ا-76177لم8المحانى،روحنفصير39-664عى4النورمطلعالعقاد،عباس)2(

.554-!!ه/21البرىكلف!بر؟526لم52هلم8

3،!ت1/1841-185محصابن)3( : VA- VVIo!!4-524لم8ابارهـتنسيراا.

;l Mالمقدس!كا-مرسV085لم."

ا:وكنا155141علىبرا*()!

,eyne).-!ح! op. ciL, .p ;8103 Ptolemظ!ح..stings.op. cit., .p ;616 Tلأول.

.41".03,phy.VI, ,7 ;27 El
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أحدباسمسميتأنها!بقول،أمديمفدينةفيذكريوسبيوس"5وأما

الجنوبفىالعرييةالمقاطعةوراءتقعوهى،،أقطورةزوجهمنإبراهيمأولاد

موسل،)الويسوأماا(،الأحمرالبحرمنالشرقإلىالرخلالعربباديةفى

منالضرقىوالجنوبالشرقالىتكونأنيجبمدينأرضأنإلىافيذهب

)2(1التجارىالنقلطرقمنطريقأهميمركانفهناك،الحاليةالعقبةمكان

فيهايردمابدليلمرار،مواضعهمغئرواقدالمدينيينأنالتوواةمن!بظهره!ا

انهموببدو،والإسماعينيينوالكوشيبنرالعمال!قةتدمبيقاختلاطهممن

الشرقوالى،العربةوادىجنوبفىالميلادقبلالأخيرةالفرونفىاصتقروا!

."؟(.العصمنرالجنوب

فوسى،عصرقبلكان)نما،شعيبعصرانالباحثي!بعضوسجمح

القرآنفىشعيبَاذكرتدوتعالىفمبحانهالثهانعلىذلكفىمعتم!ين

نرحبعد-والشكبوتوالج!وهودويونسعرافالاًسوؤفىكصا-الكلريم

عليهالخليلعصرإلىعدناماو)ذا)"(،موسىوقبل،ولوطوصالحوهود

معاصر-شكانواإنماوتومهلو!أنوتلىكرنا،+م(ق-1765اهـ49أالسلام

الثامنالقرنبعديعيشونكانواوقومهثعيبماأنالقوللأمكنعاالأنبياء،لألى

ولدمنكانإنمامدينتدكرانالتوراةوانبخاصةالمي!لاد،قبلعشر

الكنعانيه"ه(.)تطورة،زوجهمنالخليل

يقين-غيزعنا-احدصأنقولأناخرىلاحي!مننسمَطعانناعلى

9600ْ1صال!مازاشمال،موصلالوبى(1)

83-،8.عىالابق،المرجعثفى)2،

(r)لكوسنiYA, Yo 6،27: - Yaوكنما:3:57اهـحبقوق12:علد

,op.cit..287الا pول.لأ*ول.

Mill)التاهز,941الآداء،ضصافير،الوهابب)1(

دكرفىوافظر:5-37(42)وافار!ات-35(26)والحنكبوت5-*(1)الحجرسوؤدظر:5()

22.:ااولآأ!ااجارا-25:12ا-33،:ا-14:18424
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كانماإذاالميلاد،قبلعثرالثاكالقرنفىيعبشونكانواإنماالقومأن

انما،موسىوصهرمدينكاءنيثرونأنمنالبعضإليهذهبماصحيحَا

قيادةتحتمصر؟منالخروجارحلةلأنذلك،العرلىمدفىنبىيفبهيبهو4

القرنهلأ.افىكانت)نما-مد+شكاهنصهرهمحلقائهولذا-موممى

م،1(.قعثرالثالث

(A)اليبوسيون

الاسمنفسومو"يموس،،الىالإسرائيليةالنقالبدفىالببوعميونينسب

)2(،هـأورشايم،العبرىالاصمتحملأنقبل،)القدسمدينةحملثهالذى

بالتفصيلسننافشهالذىالأمر-)شاليم،اسمهاعنالعبرايخونحرفهالليمع

فىالعبريةالتقاليدتزعمالتىالسبعةالشعوبأحدهمواليبوسيون-بعدنيما

فى-وأن!م)سرأليل)3(،لشعبهأرضهمأعطىقدإصرأليلربةانالتثنيةسفو

)4(.الجبالسكانمن-التوراةرأى

برسحتىإ!وس،،مد!تهمنىاليبوسيونبقىفلقدحال،أىرعلى

وضرب،اليبوسيينبقيةسلبمانأخضعوتد"داود)5(حكليهااستولىان.

و.ح-)6(;التوواتروىفيما-الجزيةعليهمونرض،العبوديةدسخيرعليهم

البابلى)7،.السبىبعدماعهدحتىالي!وديةبلإدفئا!هنوآبقىفقدذلك

43،582لم2اخليوناينكاريخا6االمالذمبمر،ج05121المالبكرىivn-W:5توت%)1(

08.عى،والعبرصكونانلقافةمنأصقالر!ةالثناتالعفاد،

وكذا؟14:ااأخبارلانأ91:01ضاة16528،:18662ؤ:158!ثرع)2(

,Unger,ا556.05 op.ciiكليلا.

1.02:17،كمطلأ،)3(

:وكدا11:35ثوعا31:91.دعي-(4)

2.ا-ه24:6لانصمولعل51(

420-،9عذا)7(

557..M..F Unger, op. ciL, p

9.0120،11؟ملوكأول)1(
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العرببطونمنبطنهمبلرأي)1(،علىكنعانيةفبيلةواليبوسيون

واستوطنواأرجالها،فىوترعرعوا،العربيةالجزيرةصميمفىنشأوا،الأوائل

مننزحعنمعمنهانزحواثمق.م،0003عامحوالىذلكو!ن!يارها،

ساميين،ليسوااليبوصينأن-سىمنهناكغيرأنالكنعانيا"2(،القبال

الرأىهذاصاحبذهبلقدبل،سامىكير،)ليوسالاسمانعلىاغمادلم

كير-الإسرليلىالعهدتبلنيما-فلسطبنسانمنالأكبرالجزءأنإلى

مقبولة،غيرمبالغةنلكانولدهىالحه!يه"3(،القبائلمنهودانط،دامى

توماليبوسيينأنمنابرامسكى،"صموئيلاليهذعبنيماكذلكوالأمر

حيشىأصلمن

العماليق)!(

بنسامبنلوذبن"عمليقإلى(9ْالعحاليقالأخباريونينسب

وسعةالعماليقأهميةفىالإخباريونوديالغهذا،طسمشفهينوهونوح،"6(،

أمم!فيجعلونهم،عقليفرهاأومنطقيقبلهاأنيمكنلابدرجةانتشارهم

ومصر،والشماموالحجازعمانأهلمنهمفكانالبلاد،فىتفرتتكثيرة

وأهل،عزانبنوسعدالأزرقوبنومطروشوهفوشوالمدينةأهلعنفضلا

إلىذهبتمنهمشعبةجانبالىهذاوتيماء،وغفاروراحلدهلديلبخد

الجبابر)منهمكاننقدواخير،هذا،اسمها.الأخيرةتجملأنقبلصنعاء

الحبمازبتيماء)7(.ملكوالأرقيبمعر،والفراعين،الكنعانيونوهمبالثاما

M..F..557ركذا:53011لم2المقدسالكنا*تاموس()1 Unger, op. cit, p

I%الفاهزهالمفدسليت،الالحالحم!دعبد)2( AIDالصخزفبة،العارفعارف945عى

.ْ،2عى،الابقالمرجعظاظا،حن1ا-826ص،المئرفة

.7(.".41 )rاثم!ول,hersof the Kings of the House of Davidا.S Yeivin, The Spe

)1(122..nsin Israel, Jerusalem,,6391 pل!SamuelAbramsky, Ancient To5

.م!779هالر!افى،-176183ص،يم،القيالربدار!خفىدراطت5محايناافظر)5(

.13عى4المعارف4خهةالن141.لم2ا!ليل،الهمدأنى170/21،الطبرىدارغ)6،

-1/4vv،ا!ليل)7، v6لما،الطبرىناركغا.r515-ا015،للقلقضنيىالأردينها؟ا

1/346.،علىجواد1125لم2،المقدسالكابتامرس
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الأنجباريينرواياتفىواضخايبدوإنماالاض!لرابأنفىولاشك

منمصصحكاماُنهـرنفهمفيها،الواضحالضوراةاهئرعنفضلا،هده

فىولكض!.آ-Mالعاربةالعربمنكجرهمرأيهمفى،)1أوالعماليقالعماليق

،)3(نوح،بنحامبنإمصرايمأبناءمنمصرأهلأنفيوأ)و!انفس

ئظرفى-المصريينفإنوهكذا)4"،التوراةروايةهىإنماالوالحعفىولَلك

كذلكوالأمرالوفت،نفسنىوحاميونسامب!ن-المسلممنالمؤرخين

)حامأبناء،الوقتنفسفىوهم،العضاليقمنفهم،الكنعانيبنإلقبالنسبة

الدنحنالحمَدكانواذاالتورا\6"روالة-أخرىمرة-4ولوح،بن -ادلك5()

التوراةبكتبة)دفعالذىهو،والبابليينرال!!عانيينالمصريينضديهودمن

فإن،حامأبناءمنوجعلها،الساميبنمنجميعَاالشعوب!ك!ه)خواجإلى

الإسلاميينبالمؤرخيندفعثالتىهئ-كذللثوالففلة-يهودعنالنقل

اْا.الخاطنالمولَىه!اإلى

إنحا،الأحوالأحسنفىفلعله،للعماليقالمقبولكير"الانتشارعنوأما

الأماكنمنعديدفىوهناكهناانتضرت،بددبةقباللالعماليقلأنكان

تقتصرلالمناطقسكان!رجعلوهمالإخباريونجاءلم،الصليةالجزفئيشبهْ

المجاوؤ.المناطقمنغيره!شملتوإنماوحدها،العرببلادعلئ

علىكلبو)دْا،لْصجهول،عمالقةأوء)عماليق،االكلمةأصل4وأما

،المطرفثار76911الفاهز،يمة،القيصصرفىالتحر-سحركات5ا،مهرك.!ومىمحمد؟ا.لظر(1)

،1135236:2ا،الطبرىداريخا،89ض،هـصف!رأدفهر،رشاوضيد4315-131ص

'r63 -rtالأنباء،قصصكثيرههـايننمالحبالجمة3472ص،القزطبىبفيره

الابق،المرجع،ز!دانجرجى،!501،141،16لماالناريخفىالكاملالأدر،ابن/16053

ephus,Wars,حأ910p.إ11،وكذله:016عى of the Jews!سJo

،602لماالطرىداويخ58الما.أكيرابن(Y).7110201الابرىداريخ)2(

(t)1/602الطرىلاركخ95،"09:601نكوفى.

ا-.01:6لكوش)6(
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وأالعقبةبجهةمواطثهاكانتعربيةمَبيلةاسممننحتوهأنهمالظن

لفظاليهودإليهمنأضاف،مالوق!5أو"ماليق،البابليون!سميهمشصاليها،

جاءتثبم،مالبرق،)عمأو،ماليق،اعمففالوا،الأمةأوالشعبأى)عم،

علىالكلمةأطلقتماسرعانثم،،عمالقةأوأعضاليق،فقالتالعرب

القدامى)1(.العربمنكبيرةطالفة

أقدمومنصرحاء،عربلاالعماليقأنعلىالإخباريونيتفقويكاد

العربكلبهنطقثالتىالمضرىاللسانموولسانهم،زمان!العربا

منأولكانالعصالقةوموأبوعمليفاانإلىالطرىوب!هببلالبالدة)2(،

لجرهموكذالهميقالكاننقددمومن،بابلمىظعنواحينالعربيةتكلم

.crrUالعارباالرب

الروايةمعدَهارضلافهى،الروايةهذهفىالتوراةيظهرأدرأخرىومز

دانما،نحسببالعربيةالناطقعناول،تحطانبن)يعربثحعلالتىالمشهورة

كيرجميعَا،الناسلغةجعلتهاحينوذك،العربيةمناقدمالسريانيةتجعل

كنعانبنكو!قينللنمررخنوعَا،(الأوثانعبادةإلىانحرفواقدالقومأن

أصبحافقيثمومن،،السلامعليهإبراهيموصاحب،بابلهلك،حامابن

إؤالاَخر،منهمالؤاحد*يفهمفلا،ألسضهمأدلَهبببلوقد،يومذإتالقوم

يافثولبنىع!ثر.لسان!لماتيةحامولبنى،لسان!عثرثمانيةساملبنى)أصبح

وعمليقوجديسوئحودوعبيلعاد،العربيةاللَةنفهملسان!وثلائونستةْ

نوح،)4(.ْابنسامبنأرفخ!ثدبنشالحبنعابربنيقطنلىلنى-وأميموطسم

(I)لا.42-43ص،الابقالمرجع،زيدانجرجى

ا!325050100.ا،!اوكذا:.71143،علىجواد)2(

.،170201المالطرى،لابىيحْ)3(

7.2.الم4!الطبرىتاريخ)،، -n r،!382-صالمحبر،12ص،الطو!الأخبار9521لماالبكرمم

!52ص،للسعودىالزمانأخبار1385 9 sr- fكلارنلم:Uالطبرريخ-.,r YANI & Lcjا

.65-66ص،الخعيىهـدارغا1هلماالألبر،افا
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مقصو،بالعرييةالنطقفىالسمبقشرفتجصللاإذنفالروايةوهكذا

بعهدالحادثتؤرخإنهاثم،آخرونفيهشاركهوإنما،،"عمليقعلى

يعدهلامعروفهوكمارإبراهيم،السلامعليه)براهيمصاجاهـنمرود،

ازمان!"العربأتدممنيكونأنعننضلاا،العاربةالعربمنالإخباريون

النطقفىالسبقاصحابانهمعلىالإخباريونذكرهممنفكلثمومن

النصرود،2أيامعلىإلابهاينطقونلافتجعلهمالروايةهذ.دأتىبالصلية،

.م(قا-0491765)السلامعليهإبراهيمصاجا

تفسيرملنايقدمأنكثبفاأراد،توراتيةلروايةتحريففالروايةوأخير،،

لنافقدم-العرييةالروايةفعلتكما-2(والأجناياللناتلاختلاف

نأرأىتدوثعالىسبحانهاللّهأنإلىنيهذهبا،علمىكيرساذنجَاتقسيرم

سماله،علياءفىإليهالوصولىبغيةبرجَال!نونالطوفانمنالناجينسلالة

ايأمتار،منمئاتبضع!لو-زجاج.بمعوحأشبهالسماءحسبونوكانوا

شدرفتفرقوا،ألسنتهمولدبلالأرضفهب!دنفسمهواحتاطشرهمنخشى

كللسانبلبكهنادٌالرلثلأن،،)بابلالمدبنةسميتافقداثمومنمذر،

الروايةانكلهذلكالىأضف،)3(1الأرضوجهعنىبددهمثم،الأرض

إنماللساميينالأصلىالمؤطنأنإلىتذهببرواياتمتةلؤهىانناالصليةْ

4(.النحماهلىاتنوحديثةلنظرياتأساسأكانتربما،،بليابلفئكان

التىالشعوباقدممن-التوراةنظرفى-،"فالعماليقحالأىوعلى

وكتابنا-.18ا13لما،هالكريمالقرآنمنلار!يةاثراماتكنابنامنالرابعالفصللظر؟)1(

.(731!)طبها-،0623عى5ه)ص6مل،

ا:ا-9.الكوفى)12

:11التكوفىسفر:وكدا421عىاليهود،أيدىعدىالتوراةمضة،ناسفحفنىعصام)3(

,J.Gray..401:وكذا9-5) Near Eastern Mythology, p

كليةجلةلأسلىهموطنهمحولدارتالثىولآراءكامبون5،مهرانليومىمحمد:لالر)4،

275.27-اعى،ام674اليلاض،الرايعالعددال!!ز،اللنة
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نهملإًربما)1(،ألشعوباول،إبلعامعذهموقد،فلسطنجنوبسكنث

ئمومنسيناء،صحراواتفىالتيهأثناءبالإسزليليينا!طدممنأولطنوا

منأنهممن-تورأتية)2(لروايةطبفا-البعضإليهزهبماصحيحَافليس

هناكلأنذلك،إبراهيموحفيدالاَدوميين"3(جدعيسو،ابن"اليعازرسلالة

أيامعلىالميتالبحركربجنوبفىيقيمون!جعلهمآخرتوراتئانصَا

كلفىمنتشربنالكليمموصىأيامعلىكانواوانهم(إلراهيم)4الخليل

كما،نلسطينوجنوبسيناء،معظموفىمصر،حدودحتىالتيه!حراء

أنر)يمأه(.أرضفىالعمالقةجبل،هناككان

والعصاليقاليهودببنالحقيقىالصدامأنفىئمكمنهناكوليس

قدالعمالقةأنالتوراةفىونقرأ،6(أالتيهمنالأولىالمرحلةفىبداإنما

جميعوأسبروامصرمنخروجهمعندالمنهكينإسرأليلبنىهاجموا

-بئىلمحاربةأُلواقدالعماليقأن)8(التوراةفىكذلكنقرأكما)7(.،مقاتليهم

ائنتامنهثانبثفثبغصاه،الحجرمؤسىضربحشاإرفيدلمفىإسرائيل

الإسرليليينأنإلى،اليفودىالمؤرخمتى،بن)يوسف!بذهب،عين!عضرة

ثمومن،العطشمنلها-سثىحالةنىكانوا"رفيديم"إلىوصلواحيندا

9(.ناجحلأعليهمالعمالقةهجومكانفقد

عليهاالإسزليليودْأطلقزالئى،رنيديم،5كاشا.فإذا،حالاًىوعلى

جوارفىإذنفهماالبتراء،حولتقعان-منهاالقرلمةتاديقوكذا-"مريية،

..26.12:لكوق(2).24.2:عدد)1(

(r)45.:وكنا،626عى،سالمفيالكناليقاموس.M..FUnger, op.cit., p

.21:51!اة(5).41:71لكرين(4)

(6،046..p.حا)كة"The Jewish Encyclopaedia, I0 ". ;218 .A Musil, The Northern

.61-71:7خرو!A)19-%)Y:52تنبة(7)
وكنا:133مىالحبماز،شمال،موصلاركى)9(

040Petrie, Egypt and Israel, London, ,2591 p!ممح..W
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بنىيهاجمواأنمنسهولةفىيتمكنونكانواال!ينالحماليقارض

نأغير)1(،مقلأدليهمياسرواأنومنآخر،إلىمعسكرمنمتنقلين،)سر!ديل

فىاستقرارهمبعدحتى،)سرائيللبنىآخركأأعداءاعانواقدالعمالفة

امعاثطواقدالعمالقةان)2(التوراةفىنقرأفإنناثمومن،فلسطين

كضا،)أريحا!النخكميلهنةمنهمانتزعالدى،مؤابمدك"اعجلون،

يسكونكانواالذينقدم،"بنىالمشرقولنىمدينلأهلحلفاءكانواك!لك

فىإسرائيلبنىيغزونالعماليقاستمروهكدا،يزرعيلسهلنى

والعمالقةالمديانيونيصعدكانإسرائيلزرع%)ذاالتوراةتفول،فلسطنئم(

لإسرائيليتركونولأكزإلىمجيئكالىالأرضكلةويتلفون،المشرقوشو

.Mحمبرم،ولابقر،ولاغمأولا،الحباةفؤ

وكان،العحاليقمنالالئقامفىيفكرونالإسرليليونيداوهك!ا

العماليق،يحاربإسرديلىملكأولهو+م()5(اق..-.ا0)02،)شاول

!تلكلألهمكلوشيدالعماليقيحاربأنشاؤلامرالربةأنالتوراةفىونقرا

كانواإنماالعماقةأننفهمهناومن6(،وحميزوجمالوماشيةثيرانمن

وزراعفيا،الأرضبحرثعنواقدوانهموالديار،القرىمنعدمبمتلكون

..والأنحام)7"الماشيةتر!4عنفضلا

وحققمإعمقهفىبخعقدشاؤلفإنالتووا"8(،لروايةإوطبقَا

.(5291)الأسكندر!ة،23صال!إز،شم!اسكلالوكى(1)

.3:21نضا-)2(

32-،3.عى،الابقالمرجع،مومللوص)3(

)U،603،قضاة،+

اولى.طبعة،792ص،6اإصليلمماباضاول،حكمكزفىالظفاتعنانالر)5(

3415-6:أولصمؤئيل)6(

.34صالإز،ضحال،موسلالريس)7،

7ْ:15أل!صوئيل)8(
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الروايةمنيف!مكما،العماليقغلىنمكرم-مرةولأول-للإ-ييليين

جنؤببيننيماَالقوافلطرقعلىيسيطرونكانواإنحا8،لقةالسأنقسها،

/.أأسجزيرة.العربيةضبهوسء،لفلسطين

برزخطريقعنالواخد،أسض:العماليقفىيقعانطريقانابءخأوكازا

بينالئجاربةالعلافأتولمابهاشا،أا(العقبةنجليجطريقجمنوالآ"خر،السوسى

منغايةفى،.أخرىناحيةمنالعرببلادجنوب؟ولينناحهيئ3!وغزةمصر

العقبةإلىغزةمنالقادمةالتجاريةالقوافلبهاشافقد،ة.ططوالفالازدهاو

بسلطت!متعترفكاش!اْ)نداانهافر!امنفليى،إشالعماأرضنىتمر

كذلكوالأمرمصر،الىمتج!اغزةمنالقادمالطريقمنالجزنههلافى

الأتلعلىأنهاأو،السرتىاجنوبانحوالمئجهالاَخرجزئهالىبالنسبة

منالبحرلحماحلالمتاخمالجزءهذافىالعمالقةلسلطهخاضعةكاشا

)2(.الطريق

طبولهاالحربتدق.م()3(ق01-.!009الحملام)عليهداودأياموفى

العمالقةفإنالتوراة)4(لروايةوطبقَا،والعماليقاسرائيلبنىبير!جديدمق

انإلانساءها،،وشوابالناروأحرقوهاصقلعوضربوا،أمرأليلبنىكزواقد

منهنم،.الغنائماستعادةونى،الغزاةردفىالمدىبعيدبخحماله!.بقدداود

كما-وأيجابلاخينوعمامرأليهومنهمالسبايا-فىبئاستمادةوفىبل

بقيةظلتوان،الآولىدياارهمعنيخرجهمأنمن)يؤابأقائدهتمكن

من.قبلأللالمهاجرودطألىحتىسعير،جبلمنا)جنولىالجزءتسكنمنهم

)1(41..F.M.Unger, Unger' sBible Dictionary, Chicago,,0791 p

"3501صالب!ز،!مال،مرسلالويمى)2(

Mrمى،ا)صائيل،محابنا،داورحكمخ!زفىالظنات4عن:انظر!3( "X ، 4-418 IV.

23ا-.30"3:أولسموئيل،4(
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ذكرلمذلكبعدللعمالمّهبخدلاأصبحناثمومن)1(،ديارهمفاحتلواشمعون

هالنصوصنى

،العربقباللجملةفىالعمالقةذكربدمتنصلأخيؤنقالةبقيت

الدبراني!نلأنو)ثاني!(عربَا،!كونوالمالعمالقةانعلىيدللا)اولا(وهدا

(،M)الشامباديةولاسيما،الباديةاعرابعلىالا)عرب،لفمكيطقوالم

ومن،إسراثيلبنوبهااصطدمالتىالشعوبأقدممنالعمالقةلأنو)ثالئا(

تأئرواقد-معروفهوكما-واليهوددنينأ،حقدلمل!محملوافقدثم

فى-العمالقةفإن)رابع!(وأخيرمعنها،يكثبونالتىالشعوبنحوبعواطف3

بسواء)3(.سواء،والعدنانيينالقحطانيينمنألْدم-اليهودنظر

القينيون(01)

معناهالعربيةباللفةوالقين،"حداد،معناهصامىاسم:القينيون

وربما،!تيثى،)4(إلي!اوالنسبهْ،العربقباثلمنلَبيلة:القبنوشو،اد،)الحي

بينهموالعلاتة،عربةبوادىالتعد-فىمن!ةنىبالمعادنالمشتفلعنشكانوا

موسىفأصهاو،التوراةفىواضحةغيركانخاوإن،وثيقهالمديانيينولين

راىعلى،الحدادلنالبدومنمصنماوس!،راىعلى،اكنامرعا!مدياتعودط

فىيسكنونوفق!،راىعلى،الميديانيينمن!نحدرونوالقينيون،آخزه(

6(.آخزراىعلى،العقبةخلبجعندمدفى

القبائلبأصولتعردإنماالتوراتيةالنصوصفإن،ا!حاأىوعلى2

4-33.،أل!أ،آأضار()1

(theBible, Edinburgh,,3691 .p.77 (Yأهأه!.J.A Hatings, A Dicti

347.عىالابق،المرجع،علىجواد)3(

756.لم2،المقصالكنابناموس)4(

(o)108.وكلا:2ا-ا6لم3خووج.cray,op. cit, p.

M.5لأ7/56،المتيسالكتابفاموص)1( .F Unger, op. ciL, .p .627 : Ilse
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تسميط-كماقايينأو-تابيل،Iهوبعينهواحدجدالر/جميغاالبدوبة

)1(،أقواممنالرحللجميعشاملةذريت!م،6"لامك.-أيده-أولادإلىاشسابأ

مأمديانيونأهمهؤلأء:موسىأصهاربشأدطالتوراةاض-+لرالب،مَمنففىلاهذا

يفبن-غيرمنحدسئا-القولالىدةلعناالذىهوكل!ذلكرربباأتينيون

)2(،التوراةفىجاءلماوطبفَا،مدينبالونمنبطنأع،نواربماالقينبينأن

وقد،أدومفىالساكنينوالمَنزييقللقدومنيينمجاوؤأمةكانواالقينيعقفإن

وشبه،القينيعنمساكنفىأى،مؤابفىبعلمرتفعاتمن6بلعام5تطلع

3(.صخرولفىبالصىموضعهم

صحبحة،-يضوع)4"سفرفىجاءكماء-التوراةإيةاكاقت)ذاأما

كربمنالجنوىالجزءفر،ما،1مكانفىةمونيعصع،ئوا)نر،القينيينفإن

فسصير)نما-الأول)5(!صوئيلسفرفىكما-مميينال!مدنلأن،الأردن

كما،الجبالمنالجنوىالجزءفىالمعروفةالأخرىبالأماكل!ماعلاقةإلى

بخبالىإشارةعنفضلاهدا،كذلك)النقب(ا!جبفىيشئركونأنهم

(1:.)27:الأول!موئيلسفرفىجيينال!جنوبأوالقينيين

نسبب!متأخزفتزحتىثمام!سستئرككانوا)نحاالقبنب-ن،يطوأن!

كانواالدكنالقينيينالبدوعننسمع)6(!"الفضاة!س!فىاثماراتونى

اجابرأكانلان،،الجليلفىآخرفىأومكانفىأخياميَلهميقيمون

عنبعيدلمبنفصه،منفرد،كانإنما-صصفرْالقضاةمْىلنصعلإقَا.-الفيتى

المنفصلين.القينيمنمنآخرعددهناكبهانربمابلالاَخر-ش،القينيين

،0791روليو2.،اليهرد،.المجلادوراةفىموصىاله،صرىالفقاوذوحى025-4:22دكوفى(1)

،90121ص

...15:91نكوئ)2(

-L(VITY,.ا rI: rI itv,:TyAup (rالمندسالكنا!ههvol/ Ts..

.83.2أ!ياصولبل)5،.56-15:57ئموع،4(

.2،:1115،يا:41ةضا(6)
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فإنه)1(،الأولصموئيلىسفرفىجاءلماف!لبفا،أخرىناحيةومن

أنفسهميعتبرونالقينيونكان.م(1أق.،-.ا053)!شاؤولهعصرحتى

منطقةفىقينيةجماعةاستقرتفقدهناومن،العماليقواقرلاءالبمدو،من

أصرتيينم!،والمدرجاتالزراعيةالأرضبينالحد،دشرقجنوبصغيؤ

وفى(المنحدرات)أوالمدرجاتفىالبدوبأيى.)وبالحياةعلىأخرىجماعة

فىقينيونهناككانبل،عربةوادىفىةيفءطامجموعةفهناكالبربة)2(،

106!-وسليمان.م(6!ق-.ا...)دادوأيامع!الحوبية)يهوذا،

ولعل،الزراعيةالأرضقلبفىحتى،متصلةحالاتوفىcryق.م،229

أنهمإلىيثميرفدإنماالقبيلةاسمأنإلىفىاالإشارةبمكانالأهميةبن

بالتكيدكانواإنماالمححتمْر-شاغينييناوابمنالصحراء،حدادىمنكا:وا

01(الآخر!نولالسكانمل

علىلتتوافقالآراءجملةفإن،)سرأئيلبرنجىالقينيينعلاقةعنواما

موثقةبوشالح،القينيينولعن،بخاصةيهوذابنىثما،إسرأليلبنىبينالرب!

-)5(القضاةسفرفىمعينةلنصوصطبقَا-أنهمعنفضلا،التوئيىْأشد

الوثمر!التراب!للرازعلىحر!صةلتبدوالتوراةإنبا!،الأقربونحلفاؤهمإنما،

؟لارتربماضورةلانىبهوذا،1بنىولخاصة،الإسرليليينبىلينالقينيينين

ماإذائمثلا،ثساؤلاتالىبناتدفعإنمافإنها؟الأتلعلىأو،دهشة

حاصرر،طث6"لِا!نلجيوشنجتصدواإسزأليلبنىالنبية،)فىبوؤاصشنفبرت

الجيوث!،تلكقائدعلىتجهزابتىهىالقينىحابرامرأة)ياعيل،فإن

حابرامرأةيعيلياالنساءعلىتبارك،المشهورةمصيدتهافىد!وزبكافتشدوا

قدفإنه،مماليقال!ثاؤولدمروحينما"،،تباركالخيامفىالنساءعلى،القينى

15:6.سموئيلأول)1(

)3(627..p!ه.عنع".,Ungerول

424؟:7،،1:16قشا-)5( : * ell

)2(

)4(

.57..M Noth, op. cit. p

.574"05Noth, op. ciول.
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كانواإنماالقينيينناٍبل،بينهميعيضون!انواالذينالقينيينعنعفا

)1(.الشعببعسكلنواثم،كنعانأرضعلىزحفهمفىيهوذالبنىأعوان!

الأعلىالجد،"قايينفإنيهوه،5اليهودلإلهالقينيينعلاقةعنواما

الأخطريل،هيهوه)علاعة)2"التوراةلروايةطبقما:-حملالذىهو،للقمت!نن

اشدكانواإنباقينمةا!ولمنوهم"الركاين،بأنالإقرار،كلهذلكمن

مناسفلدركإلىالبلادتردتحين،الي!وديةبالتعاليمتمسكاالأقوام

بنناداب)يهونسلفهم،اورشليمال!حقةفىلىا،-،يانةالصلبةالنوأةظلوا،وثنية

ذريةعلىحملتهفىق.م(8ا-*AtY))ياهو،صاحبالذىهو،ركاب

،السامرة5ويطهر،الئ!ماليةإسر!ولدوبلةفىال!شلمعلىفيحمتولىاآخاب،

.)3(الأوثانمن

!عففالذىالوحيدالشعبظلواالقينيينأنلنةانيمكننارهك!ا

-ألى.حياةيحقوببنىمنالأقىلونحلفاؤممفعلكما-الانقيادعن

الأولنقهلهافىالبدو!ةالمعيشةبالريقأبدلممف-ءمكينفظواوالاستقرارالدعة

المن!ةفىتنقلواأو،الأدوميةالصحراءحدودعيلىبلادهمفىأقامواسواء-

ادةالحيليمارسواأو،السنةمنمعينةمواسمفىتطعانهملإطعامالإسرأليلية

حبما،لي!رونلانجيام،فىيعيشونإنماكلهذلكفىكانوافقد-حرفتهم

4(+كرملأنحدعونولا

)11(القنزيون

الخلمِلللراهيمأباممنذكنعانفىنعبشكاشاسامبةفببلةالقنزبون

وهموالقدوبيينالقينيشبين(Dالتكوين)سفرننذكرواوقد،الأقلعلى

.01عى،الايقالمرحمعاسبرىالففارذوحصبناYا16،5A:اصاة(1)

(T)15011:،لكو4ش

(r)ا.عى،الابنالمرجع،صبر!الفقارذوصن15-اا35:ارما1-28أ:ه01،،اقملوك.

)1(388..cit,p!.15:91لكرفا()0م!.ك!ا.
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التعد-فىفىمهرةعمالمثلهمكانواإنماأنهمكما،القينيينإلىينسبون

أنهميرىمنهناكأنالا،والعربةالأردنوادىفىالغنيةالنحاسبمصانع

"اليفاز،ابنأنهعلى)قنافي(تذكر)نماالتوراةأنعلىاضمادمايأدوميينمن

فيها!ظهراخرىتورأتيه"2"روايةعنفضلاهذاجد"الأدوميينا(عيسؤبن

)نماالقومأنالىيلهبلالثرأىوهناك)3(أدوممنأميرأنهعلى"تناز،

عدةفىيرصفانمايفنة،بن"كالبأنذلنثالكالبييناًقرباءْكانوا

منينحيرهذا"كالب،كانوربما)4(أقنزى،بأنهالتوراةفىنصوص

ا!.جزءفىمامكانفىالفومسكنوربماهذاالأدومى"ه("قنازأسلالة

أ"لىكيفتفسرأن96"اليهود!ةالتقاليدبعضوئحاول،كنعانمنالجثوبى

الكالييين.حيازةتحتكانثأنهاأيضرضاالتىحبرونالىاا-لفنزيون

ونى؟الكالييينمنطفةادح!،عكانمدىاىإلى:يتساءلسا"للاولعل

ذلك.تحددأدلةهناكفليحنت3وبخهْاليقيقااعلىندريةمالاذلك.أن،الواقع

كالبيين!ناكفإن-)7(الأولصموئيلسفزلروايةطبقَا-ولكنبالتكيد،

liمنالجنوبالىكيلاَا6مبعدةعلى،1الخاليةمعونتلوهى-،معون

الأولضموئيلسفرفىأخرىلزوايةطبقَاأنهْ-عنفضلاعذاا-حبرون

ومى"النفب،،فينصيبلهاكالأإنم!كالبقبينةفإنت081(كذلك

الأرذق،غرليلجبالالجنؤييةاننحدراثفىولفعْ،تياف!فحددةْشطقبما..عبور

نحونمتدنجبدو،فاعلىكانتالكالبيوق،5بشنلهاكانالنىوالمنالفة

.ا.:اا"*ا.حبرونمنالجنوب

6ت)1(الكوئ

001627..p

32عيد)4(

)5(p.627.

)7(..ضويل

!...لكبرك.2:11،15.

:.03 ا"1(ء1..ا.tic.poف!"قنا.3هايلا

;op.ciL.38.وكنا:.أالأا.:5،!اا،116ئوع125: p*لأه!.Martin

..Unger,op. cit4لوع)1(.ممدi'1:122001.-45:احه

:14:.بمأولضمرئلإ8(،1ا-30ة؟2.الجا
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)12(الفرؤبون

ترىفىالعراءتسكنكانت،الكنعانيينمنقبيلةالفرزبونكانربما

كيرعنصرومن،السكاناتدممن-كالرفاليين-كانواوربمامسوؤ!

وكانوافل!صطيند(،قباللبينالتوراةنىمرارلمكرهموروقد،كنعانى

لإنرايمبعدئذاعطتبقعةفىالجبليةالمنطقة!سكنون!وعأيامعلى

لمنإنهم،الصلامعليهموسىثريعةفىجاءلماوخلافَا2"،وبهوذأومنسى

وقد،الأوثانعبابربالىفجروهم،كالبيهممحبالتزاوجلهمسمحبليعادوا،

3(.التحخيزعبوديةنيرسليمانعليهموضح

اليرحمئيليون)13(

رفىأد(،القينبينمدنبجانبالتوراةفىاليرحمئيلينمدنذكرت

:'f.)1الأولصموئيلسفر-. V)بجانباليرحمثيليين،اجنو!ىنرى

لكالب)5(كأخلِظهر)برحمئيل،متأخرةقالمةوفىالقينيين،،)جنوبى

منفلعل،بدقةمن!تهمنحددأنالمستحيلمنيكونيكادأنهورغمهدا،

اليهوديهء6(.جبالجنوبأقصىفى)اليرحمئيليمننضعأنالأفضل

قيونالعنيا(41)

قييملجنسبقا!افلسطنفىوجدوأقدأنهمالامرليليةالتقاليدثروى

لطرلطبالجبابزوصفواوقداعناتيم،أو"شلحفين،داسميعرفالعمالقةمن

نلسطنجنوبفىيسكنونكانواوأنهم،الحربنىبأع!همونمدةتامتهم

ففدثمومن،ر!يتهمبمجردالعبرانيينأرهبواوقد،والخليلالقدسبينفيما

.9:اايثوع3:8خرخ15-057ككولن)1(

.942":2الأل!الأ!امأخبار)3،

5()58-57..pأمح!.!ه.صا.h*رو

1:4-ه.قضا)170515يئوع)2(

)4،صو!لأل!3:9ْ؟ْ

.211601المقي!!لطظموس(6)

http://kotob.has.it



-053-

!هم،حبرونعلىواستولىكالبطردهمأنإلى،محاربتهمعنجبنوا

!)1(.أربع،)ئر!ةفسميت،عناق5،جدهمإلىنسبفأن!االبعضيرىوالتى

بعنالمسانجةمنتصففى-.وتقعإأثمدود،فىالعناقيونبقىوتدهذا

الغزو،بعد-"حتىلغزةالشر!ىالشمالإلىميلا8iمبعدةوعلىلمبافا-كزة

الاستيلاءيستعلعلم.الذىيهـوذالسبطالمدينةأعطتحيثالعبرانى

.-،2،.عليها

-الإيميون(هـ1)11،

نعماالمؤابيونسكنهاالتىللمن!ةاياقدمونالسكانهم:الإيميودط

أقريتايم"سهلفىكدرلعومر،5مزمهموفد،-الأردنشرفىالىوتقحبعد،

كبيرسهبَاما،وقتفىكانواكما،القامةطواك--كالعناقيم!وكانوا

كلأنالىكثميرماالتكوبنسفرنىنهناك،حالىاىوعلىوقويلا!"،العدد

فىوصفؤاالسكانمنبمجموعاتثبلمنسكنتتدالأودنشرقمن!ة

الأجسام)4(.طوالمؤبانهم،الغالب

الرفاليون(1)6

سكنواالجبابؤمنعشيز-المبرنى،ْاظلال5اسمهمْوبعنى-الرفائيون

عليهللراهيموصولقبلجتىوكيؤالأردنضصرقىفلسطنفىقدبم!

كاشواقدالرفاليبنمنبقيةأنيبدوكنعانالعبرانيوندخلوعندماالسلام

)وادىاستوطنوامن(أولالرنائيونوزبما.كانهذا)5"أالفلسطنيينبين

I:،المتلىالكماليتاسس13:528عدد-5114ا11122،14:2ثوع()1 rit.

77.المالمقدسالكتاليئامرص547:أ22،5:اا!ئوع)2(

.14هلماالمقصإلكعابقاموس2:111ثعنةا14:5لكرش)3(

.5-7.:14ككوفى41(

أ؟:ثانصمرمْل؟17:15كوع211002:3،511:ئثحة02.،،14:5015لكوالن)5(

.704المالمقي!ال!بتاموس11012-
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بيتبي!،ورفمديمعربىْحموبىلحةدبفدلى!عهبر"ح!4إلدى!مرلائيي!"

ا؟اورشنم)"لحم

لا01الزمؤميولط(1)7

،)متزمرون،اْو،الطنينأوالضجيجإصانعواسمهمويعنىهالزمزميون

الميت،البحرشرقيسكنون،القامةطوال،الكنعانيينمنأقدمشعبوهم

العحونيونجاءثموغلبهم،لعومر!أكدوعليهمسطاالذين،رهموالأردن

)2(.طردوهمثم،أرضهموأخذوا

(OAالجرجاشيون

كاشاالتى،الكنعان!يةالقبا!للاحدىأنهمإلىالتوراةتذهبتوموهم

الإسرليلى+(.الغزوقبلفلسطنفىتجش

r(\-183298)'،)4(رينان)أرنسعتالفرنسىالمستشرق!بعلقهذا

كانتاًنهاعلىالتوراةفىذكرهاجاءالتىالصغيرةالشعوبتلكعلى

تتخيلالشعوبجحيعطفولةفىشائعةظاهرةهناكبأن،كنعانتسكن

الطولخرافيةأجسادلهمبشرشكلعلى،القدمالسحيقةالفطريةالإنسانية

الجسمانيةالمقاي!مىهذهمستوىعلىوداسقوةولهمف،والعر

.الأس!ريه-)5(

الكتابتاموس(ه:17إشعياء161ة1818:!ايشوع؟23013ثانصموئيل(1)

4،:7االمفدس

1423المقدسالكنابتاموس2021صلية4115تكوين()2

(r،!1/552المقيسالكعا!فاموس!ا:7تثنية01611نكوي

(41.SystemeCompare des Langues Sometique, ParisاحErnest Renan, Histoire

2,1855 .p F79

؟5عر.7191.لىصأئيلالحالميةالصهيوديه،ظاظاحم!(51
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دىالمشابهالأتجاهداتالأساطيراهذهفى-سجدفربمااحالأىوعلى

أصحاب،الأموريين"أ(منأقدمجنسعنغامضةذكريات،اخرىيلدان

فلطين.إلىالعردمةالجزهـةشبهمنكبريةساميةهجزاول

)1(,A.Lods, Israel, From its Beginnings to the Middle of the Eights Centurey

53..London,,6291 p
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الثانى2الفصلى

الساهيةكيرالفاصر

،01ا!ل!ون11()

ثنعبأنهمألىفريقفدهب،الحوريئأصولفىالمؤونجوناختلف

،أررلى)1،هندو-أوصامىبأنهالجزمالححيرمنمجهولا،اصلهمازال

مئاكوان،)منلو-أورديون،قومهمإنماالوريينانالىآخرفرءشوذمب

الىكرواالذين"البو!اريينهإلىاقومأنتماءحولشكمنظلالا

فىكذلككرواوالدكأأاوجار!ت(الاثصمرارأسنصوصفىجوارمم

واسعه"2".مساحةيث!غلكبص،شعبأنهمعلىالميلاد،قبلالثالثةالألف

جاءواتدإنماالحوريينأنعلى-يكادون-اوالعلماءلجمعه!ا

ننمالكزواوقد،زاجروسوجبالاورفيةبحيؤبينالواقعةالمرثفعااتمنْ

ووبماتو!ة،مملكةبهاوامسوا،الشماليةسور!ةالىاثحهوالمالنهو-لن،بلاد

بجماعاتجاءالتئالعامةأوريبة،)الهندو-بالحركاتمتصلامجيئهمكان

الىوالحيثيين،يايلإلىالكاشيينوصولإلىوأدتوالهند،فارسإلىمنهم

".3"مصز"إلىوالهكسوس،الصنرىاسيا

ناشىفى-منهمفربقبخحأو-الحور-سنبخحنلقد،حالاىوعلى

اقوصط،البحرألىميطيامركفعاتمنسلطالهاامتدالتى)فيتانى،مملكة

نهرعلى،الفخارية5مونعهاانيظنوالنى،6واضوكانى5عا!مثهاوكاشا

باصمالمصربةالنصوصنىعرنتوقي،وحرانحلفثلشرقى،الخابوره

العظيم8مصرفرعوقأياممنمبكؤفتؤفى.تمثلكانتوالتى"نهارينا،،

أمامالعامالحقيقىالعثزحجر،.م(اق-436أ094))ئحوتصبى".الثالث،

)U061عى،(ألابقالمرجع،حىاظب.

.846()Y!593912.ة,. !+toكما.Table!ك!!ءول+"م!-ا".S .A .B Me

وكنا:5161ص!ا!ق،المرجع،حىيخليب)3(

inنعلاكهما.!-9.إ!م!م Fromك!ل!!هم!ةHoritesء!حاط!6ول.F*
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عام)حوالىظفرةحملةبعدالأمورانتهثوإن،المصرىالتوسعخطة

".طوبلىولسلامفنؤالى.م(اق4لأه

إلىووصلوا،الخصيبةالمتخفضةسوريةفىالحوريونانتشصروتد

وهم،الحقجةوخليجالحسانهرابيقالواسعةالبقاعنزاواضط،فلطن

الميلاد،إول!دوتجبلعشرالرابعالقرنحوالىفىالأدوميونمحلهمحلالدءفى

يطلقواأنالىالحويوشدعتدرجةبلغالثامبلادفىالحوريينالتض!ار..-ان

لأ-بعينهمهمالحوريينانوليد،كنعابط)2(بلإدعلى)خارو(خورو،5اسم

علىاو،شكيمحكامالج!بون-اليهودلئرراهالسبحينىبالنص%خدنا)ذ!

بالحويبن)3(يعرفبهان،الخولييين()إوالحرريينمنفريقمامناكئإنا،الآقل

كانفقد،التوراةلنصوصرطبقا،فلسطنفىالحوريوناقاموقدمذا

لسلالمَهموظل.م(اق0178-633)يعقوبعصزوفى،،شبهيم.بْىذلك

،)جبعونفىمنهمذهـيقسكنكما؟أجياللعدةالمدينةفىتألير

من،لبنانجبلسطحنىالرئيسىمقرهمكانوربماه!ا4(،ومجاوراتها.

كانتالشماليةالجبليةالمناطقهذ.فىجماة)5(،مدخلإلىحرمونجيل

-ا..).داودعصرمنمثأخروفتإلىحنىبملكونهافرىلهم

،-)6،.ق.نمأ0069

-61fعى،الح!ابقالمرجع،حتىنليمي21-15212صالحايق،المرجح4سالحالعزفىجمبد11(

.re.491.op,:وكذا6515 cit., p!وكذا:.كلحهمن!لةل

5.,6691 .p;]24 .R!ئ!ل+O1sted, ARE,,3 No.;9-485 .J.A Wilsonيم!.J .H B

1011.,32,4691 .pF9113+حولولre;Faulk

بصرأرملةخارووأسبحت5نرعون(لانأعلىكنعان!وصفجثاسرلل،لوحجمر!)2(

A.8.-جملا.ه؟&-76)ألر: Gardiner, op. cit, .p ;274 .J .A Wislon

(r)24دكون -.Yf lv:+ Yr:-!94لما،المقيسالكنابت!موسا3ا'r:!وكل

.ول.كر!ام!ح'op.cit.."ا..935

/922-1،المقدسال!ليناموسا9028ضاة3412:،؟ا:3لكوك)4(

..303ضاأ11013لوع51(

!3ط239ْلماالمقيسالكاليتاموس2457لأنسوممق61(
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)2(1!هثيون

ايعنىحيث،التوراةطريقعنجاءأحيثيون،السلالىاللفظإن

أرضدخلواحينفلسطنتسكنالإمرليليونوجدهاالتىالبشريةالمجموعة

منرفيعخي!سوىْليسوهذايدعونها-كماأرض.الميمادأو-كنعان

عليهامنتعرفالتى،)خاتى،الكبرىبالأمةتربطهمالتىالأنسابمملسلة

،لم،الباحثينلدىسائايمظلحيثيينكلمةاستخدامفإقذل!إومع،الآن

ا(.منهاللتخلصمحاولة!م

وميزولوتاميا،صورية2إنجربىوشمالشمالإلى)خاتى،او"ختأوتقع

تحوتص!5عهدمن-مرةلأول-المصريةالنصوصفىذكرهاوردوقد

ع!دوحتى،الفرعونالىخلألىأميرمنأرسلتقدالهداياحيثط،أالثالث

.(92(.مق11؟ا-8211)الثاكزعصسيس

لأحدال!ثماليال!صفععلى-الحيثيةالعاصمهْ-"خلألوشاش،وتفع

منوبجرىالأسود،البحرنحوالانخفاضهـلىفىالهضبةتبدىأحيث،الم!بْفعات

عديتحدانتيارانالانحدار،ضديدصخرىمجرىفىشحاالاالسلسلةهذه

مرتفعَانتوبمبينهماتاركينكوىأغازبو5قريةمنبالفربالمنحدرنهاية

الىكيلاا28مبعدةعلى"خ!لوشا!ق،)3(ْ،فىمستعمرةأندمعليهأقيمت

منوكانالأصود،-البحرجنوبإلىالمافةهذهونصف،"أنقرة(منالثرف

هذافىالكمشف،6091عامفىبدأهاالتئ1)هوجوفنكلو،حفالرثصار

للمحفوظاتملكيةدارْعنكرى،"بوغازتريةمنبالقربابجبلىالحصن

،1(231..A..H Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p

(A..H Gardiner, Onom, .I.127.p (T

S..A,أح.!p.سا9391,.831-083.55-....)3( .B Mercer

O..R..1115وكلا: Gurney, The Hittitas,1969, p

H.R,Hall..!ه!I.p,9291,.312وك!ا:
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طويل-بحثبعدثبت-بلغةممتبت،أسفينىلوحالافعشؤقرابةتضم

.)1(،أوربية"الهندوالعائلةمنأنها

فإننى،بفلسطين-خاتىالأصحعلىأو-الحيثينعلائةعنواما

ألدىعلىالصغرىآس!افىخاثىدولهنهايهبعدالاثبدألمأنجهاإلىأميل

ذلك،وفلسطينسوريةمنمختلفةجهاتفىسكانهاوتفرقالبحر،شعوب

لم.آ(،ق013ه)5731َليوما،بيلو"شوالحبثىالعاهلحكمفبللأنه

التابعةالسورتإلدولةوان،طوروسجبالجنرىحيئيهَدولةأيةإ؟هناثكن

نهرعلىفادثىضمالالواتعةالمن!ةعلىاتتصرتفدالحيثيةللإمبراطودية

لمفإنها،دمضقحمتىوصلتتدالحيثيةالجيوشأنرغموأنه،العاصى

2(.نفصهافلطينتدخل

منتجعلألههاإلىمردهالتوراةنصوصفىالاضطرابهذاولعل

اليهو-فىسفرفىتقولإذالسلاآ،عليهنوح،بنحامبنلكنعاناين!"حث،

،"صيدونأنهناوالاضطرابوحثا،)3(،بكؤصيدونولد)وكنعان

هوإنما"حثا،وأنالمئوس!،الأبيضالبحرعلىمدينةهىْإنما)صيدا(

كيرشعبالحيثيينأنصفضلامذا،الصغرىاسيافىدولةهلشب

الساميين.الكنعانيينيحكس،صامى

لدىالحقيقةمن!دىلهاتجدلاالإفماؤه!هفإن،حالاىوعلى

مواطنهاكانثمنغوليةأصولا-ئركدماهناكإنبل،الباحثينمنالحددين

هاليمىمنالصفراتيقتربحيث"أرمينيا،،بقعةهجرثهاالتىالآصلية

أولئكسىلالةهمالمحدثينالأرمنأنيؤكيمنهثاكإنيل،وليكوس

مبن.تيالأالحيثيين-

11)11231..Gardiner,Egypt of the Pharaohs, p..+ول

(2)58..Books),9691, p،النلاO.R. Gurney, The Hittites, Pen

.001:51لكلوفى31)
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)3(الفلسطينيون

بونفانت،)ورى،"3ءاحع،بلستى5،،ك!حكمبرستمم:الفلسطينيون

المكاناسممنمش!تقة،انثولوجىأصلذاتيونائيةكلمةاباليستنوى،أن

Palaeste،المعنىثكوينفىتستخدمالتىولا5الإليريةالزائدةإلىبالإضأفة

مكانابممهوإنصاPalesie"أنإلىحتىأ)فيليبويذهب،)1(الأنثولوجى

اًبيروس،)2".5وموالليريةمنطقةفى

فىوجدوقد،كلم1sهبرست،فهوللفنسطنيينالمصرىالاسمواما

.م(اقاها-ا)182الثالثرعصسيسعهذمنحمابو-اوهابو-مدينة

مصرغزواالذينالبحر،"شعوبمنيحملرنهالذينالقومانبخدحيث

كانواالذ-ش"ثيكر،بقومخاصةبصفةمتصلينوكانوا،جزرهممنوسورية

بالريضة،المحلىالرأسلباسيلبسونوكانوا،والأسلحةالمظهرفىيماثلونهم

والخناجر،العريضةالطويلةوالسيوف،المستدهـةوالدروع،بالحرابمسلحين

الشردان)3(.يستخدمهاكانالتىالمثلثة

إلأصلىالموطنحرلالعلصاءبنطويلجدلتاموقدهذا

انعلىسَفقإنماالعبريةاققالدأنإلى)هول،ذهبفلقد،للفلسطنيين

لقولمذاونىكفتوو،منوالفلسطنيينمصر،منتدمواقدالإسرليليين

والفلسطينيين"مصرهأرضمناسراثيلأصعداألم5عاموسسفرفىالتوراة

لأنهمذلكمينويين،أوكفتيينلمْيكونواالفلسطينيبنأنغيركفتورأ،من

كطاءوفى،اسلحتهمفىيختلفون)نماأنهم،.كماملابسهميلبحصوالم

المظهرفىكثير،مختلفينكانواإنماالفلح!طينيينفإنهناومن،رؤوسهم

اا"001)4(كريتمنالكفتييناوالمينويينعن

L,بر..1051)1( ,4691 p!ولل..G Bonfants, Who Were the Philistines, in

A.Gardiner,.وله!8).ه.102)3(691ص،الابقالمرجع،حنىفبلب)2(

)1(:.7-286.11.0 1 3910 pح،كله,lاأ!.H R

.9:7مرسعانالرواا
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وتورشاالشردانمح-اًتوافدالفلسدنيينأنذلكبعد(أهوليرىثم

إلىيدعوماوهناكآسيا،كربجنوبزا!بةمن-البحرشعوبمن

نهايةاحتلواقد-الفلحصطينينبينهمومن-الكاريةالقبلأللبأنالاحتمال

يقررثم،المينويةالحضارةوانهياركنسوس،5دقوروعندوذلككر!ا،شرق

ليسي!فىحقيقةكانإنماالفلصبدنيينموطنانذلكبعد"هول،

.11وكاريا)1(0

أن-الفلسطينييناسملتغبرلغوبةدراسةبعد-)بونفانث،ويقرر

بهابنشألمولكنه،كريتمنأتىأوربىأ)هندو-شعبالفلسطينيين

2(.أصلا

نأ.يرى.ولكنهكفتوو،منالفلسطنيينأنالى"وبنرايت،!بذهبا

علىلْ!تمدلاكرشاهىكفتررأن.نكرةلأنذلك،-ممريتكفتررليست

كفتور،أجزرانهاعلى!عنهاسَحدثالتى،التوراةترجصاتمناكثرشىء

وتضلحوكبيرةمناسبةجزيرة!ىإنماكرساجزروةأنذلثبعدوجدثم

تعنىإنمااجزر،ترجمتالتىالعبريةالكلمةنإنذلكورنجم،للغرض

؟لريةادلةوهناك،فلسطنلئاطئامثلابرتبشدمل!انساحلية،الأرض5اصلا

لااضطرابالىيجرنا؟كريتهىكفتوربأنالأعتقادعلىالإصرارتجعل

2--.له)3(نهأ!ة

وأنكفتور،منألواتدالفلسطينييناانذلكبعدوبنرايتاأ5ووى

نهروأسفلاعلىدليسيا،بغربتزاشيا،-"سليشياأنعليأدلةهناك

اذلكعلىودليلنائيكر،،)دومينمن.كانالوطننضوان،كاليكادنوس

علىولغوبةألريةأدلةهاكوان،المسينىبالفخارشبيهالفلسطينىالفخارأن

)1(!-.R.H..288-287..Hall, The Philistine Migration, CAH,,3191,11 p

)2(82-78.591,47.,1 p+ول..G.A Wainwright; Some Sea - People, in

(Ibid., .p .82 - . . 3. 0 ( r

http://kotob.has.it



-953-

منذلكيظهركما(لهرا)،بهاليكادنوسعندبلد،ممانتإنماكفثور،01أن

Septna-اسبثواجينتاللتوراةالسبعينيةالئهـرنجمةافىبمَبادوقياكفتورترجنة

بمملكةعملكانواْفىريماالمترجميقلأنذلكْأمرتينهأ+!.()1(َ

إليوسا،جزقئمتضمنةالئاطئئالىتمتدكائتوالتىالعظيحة،"تجادوقيا،

طبقَا-6-)كابييروسأقكدا،كاليبهادنوسمصبمنقبيل!الشرقإلى

وبن)عبليح!يا"هناتعادلوالتىكفتورلملكلفب!كانإنما-ابونانيةلترجصة

والإكئرالنريية،إْسليسيا،احتلواقدكانواالفلسطنيينان،الواضحْفمنلم

صط،الشرقىالجزءفىس,aئهركاليكاوأسفلاعلىالمنطقةاحتمالإ،ا

منكانواإنماالفلسطنيينكاؤأنيثبتماوهناك"ثيكر،فومعاش

تبابلمجموعةأنلأإلىاوبنراوينتهىوسواحلهاثراشيا،)سليصبا

سليسيا،فيالقباللمنمجموعةكونودط)نصاوثيكرودنين()الفلسطينيين

الجزءفى،،ا)دنينيينماالبلاد،منالغرى1الجزءنيوالثيكرالفلسطنيون

ا2(.ةمنهاالشرقى

)بلست("صهمأمالىان"عند.نالراى،ْبرستد(منرىأجب(مبىاما

..كريته)3"ءجزفئم!أصلهمإنما-الفلسطنيون

ناتح!اولالتىالبرامينالضانبعد-جاردنر،ألنإس!يروبذهبهذأ

تتفق"انما.والإشيقيةالعبربئالنقاليدأناىالأ!لىالفلسطنيبنموطنتحدد

لْومفهملمومن،لِختتنون!وأنهبم،!محن!أجنبىمنالفلضطينيينأنعلى

ماحل،غزوائد"الكفتبررءسن،يدعونقومَاهناكوان،الاميينعن.يخئلفونا

ب!لك.المفصودونهمالفلسدنيينوأن،كزةحتىال!قرممطوسبهنرأ،فلسطنن

فهناكبكريا،،تؤحيدهاكفترر،5تحديدحولطويلجدلوهناك

73911(،القاهز،94-.همى،))ص6دبل،كاتللتوراةالببنهةالترجمةانظرعن(1)

(Y)!...!ح5أء.05"4طز.G A Wainwright

)3(-ofEgypt, from the Earliest times to persian Conمأف!أ+.J.H Breasted,A
0477.quest,.N,.Y,4691 p
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الاصمأنهأولكفتور،المعادلهى)نما!ه!!ل!أود!ة!ل!أنالىولمبن!9ية

وبنرايت-هوانماالفكؤله!هالرئيسىالمعارضولعللكريت،المصرى

شرقوجنوبسليسياهىكفتيو)نمابأنيتمح!كال!ىميلر-قبلهومن

."اْالصغركلط.آصيا

النهابةوجودفإنممركةكلمةكانتلواكفتور،أن"جاردنر،و!رى

كثيؤمشابهاتوجودبسبب"كفنيو،منللاشتقاقكؤودعقبةليست)،

وأتعادلىأنهيمكن)كفثيو،بأنسلمواقدالبعضأنعنقضلاْملا،لدلك

هنامستحيلا،اومنوليدوأنْذلكسليسيا،وناطئكركتمنكلعلىثلل

شاطىً(وكر!تببنيختارواأنالعلماءعلىأنهورى-"جاردتر،أى-فإنه

،.ا،.شلس!يا

الىيضيرماالقليلةالأدلةمنهناكأنإلىذلكبعد)جاردنر6وولهبْ

جبهةمنمصريهاجموالمالثاكرعمسيسافلسطينى،أو"بلحعتى،أن

مخترتينبرلمسارواقدانهمعلىكد!طالصموامدكدلبل،فحسبالبحر

)نماهدهرحدتهمفىوالظاهرأنهم،سوريةشمالقاصد!الصغرىآصيا

التى،المسمنةالثيرانتجرهاالتىالصداتْيصتعحلونوأطفالهمنساؤهمكاشه

،.الغربيةبطييةحابومدكةفقمصوؤالبحر!ةالموقعةفىهانرا

المصريةالنصوعنفىجاءهامع!عارضشيئَابخدلمنإنناوأخيرلم،

المتوصط،البحرجزرمنكزولهمبيأواتدالفلسطينيينأنامنحابو،بمدينة

قدالفلسدنيينانمنوالاغريقيةالعبر!ةالتقالبد!دحضمابخدلمأنناكما

المينويينبمنالتسليحفروقولكن،كريتطريقعنفلسطيناألىلوا

جعلقد،يلبسونهكانوااللئ6فيامشوس)قرعى!ليهامضانَا،والفلع!دنيمن

بهابقائهمفتزكانتمهمالهم،الاْولالوطنليستكرياأنالمحققمن

افىعنهالبحثفيمكنالأولوطنهماماومصر،نلسالعنإلىطربقهمفى

A.أ،04.ه.؟-لمص1)1( .H Gardiner. op
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مراحلاحدىللجزراحتلالهمكادوربماهللجةبحرشمالمامكاد

ابليحشىابرربطانأخرىمرةالمألوفم!أ!بحوحديثا،هجراتهم

.اللفظق)1(التئابهمنالاسصينبيىلما،ابلاسوى،أو"باليستنوممطأ

منهاكثرمخاطرةنهى)اولبرات،فيهاشاركالتىاننظرية.عناأما

منكثيرفىيتضابهونالفلح!طنيينأنهـممط،أولبرايت"وليمانذلكرأيما،

أنرأىكصا،لوتلغةلغثهمكانتو)ن)2"،"البلاسجببن،معالحالات

هذا،الحرابذاتالبلاسجيةبالجماعاتمصتوطنةكاشاالجنوبيةطرواد-

الإيونيينبعيي-كاويانىهاليكارناسوسمنمواطنوهو-هيرودوتأنالى

الفلحمدنييننسبتؤكدأسماءعدةولدينا،بلاسجينىأصلإلىوالإ-سليين

وكذاوان!يش،"جلياتمثلالصغرممطأسيامنالغربيةالجنوليةالمنطقةإلى

ووارتواركلألير،وهم-الفلحطنيينمنثلائةأسماءهآمون"ونبفصةجاء

جنوبمنالأسماءه!.أ!لأنالختلفةالدراساتبعدتكدوماكامار-

!.الأناضول)3،ضب

الىكفثورمنهاجرواقدالفلسدنيينانفترى،التوراةاسفاروأما

(.فلسطبنة

كربت،أتهاكفتورهد.!يظنأنميخ!ليلبخيبالدكتورأستاذناوبرى

اسمعليهايطقالفلسدنيينبلادبعضممادامصوابما،الرأىهلايكونوتد

ماوهذا-ذلكصحولئنوكالب،يهوذاعنلهمتميزلماالكريتيين()جنوبى

منمرثدةراجعةساميةهجزأمامفإننا-بهالأخذالىونميلنرجحه

،1(502..Ibid.,p

(Y)الحصورفىنقيةيقا،همظلتوقدالهلنييناكيرالأصليىالونانبلادمحان:اللاجيون

هلينيةغيرأىهبربربة-يرودوتءسىفبما-لنتهمركانت،الكلاصيكية

-riiصما,lviiالفاهزانلد،الرقزابد،الحبدعبي()3 my

.024ْ1أرلصمرل!ل47،1اورعا90133كها907عامرس(4)
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أسماءأنإلىهد15الهلينيي!هلاحيةسضغطنتيجةربحا،كريت

الإسرليليي!ولك!،ساميونأنهمإلىتشيرمدلهموأسماءالفلسطينيين

الساميي!عنبهمينأىاجمطلاجوهو.يختتنونلاتومأتهمإلىيضيرون

الكنعانيي!عاداتفوؤالهمارسونلراهمنإنناذلكورغممعَا،والمصريين

بينهانجمن،الساميةالنزعةعليهادغلبمعببرداتهمأنكما،لغتهموبتحدثون

.العقرونى)1(و)بلعزبوب،،العسقلونىجلأس،لياآلارالحبوبإله،"داجون

الأصلىالموطنعنالعلماءارفأهاإلئىالنظروجهاثمخئلفهذ؟

كرتجامنألواقدالفلسطنيينأنجملىجميعمادَفقتكادوهىللفلسطينيين

لهم،الأولالموطنلمْتكنولكنهاومصر،لفلسطنكزوهم.لإشاء)كفتور(

أ+لناء.هجرتهم+فيمؤئتاشقبرارمجردكانتوإنما

أنهمرأىمننمنهمالعلماء،بينخلاففموضعكريثقبلواما..

الإليرية،القوميةإلىينتسبونأنهمرأىومناريا،كاالبسيا-منقادمون

لهجةكانتإنمالغتهموان،البلاسجيينمعكثير!شابهونانهمرأىومن

موطنهمواما،هجراتهمإحدىكان.)نماللجزراح!لإلهمالطوأىومنلبرله،

ساميونأنهمرأىومن،للجةبحرشصالمامكانفىعنهل!حثأنفيجب

بهريتءمنيرتدةساميةهجؤيمثلون

راىللداءعليناالعحمير-مناصبححتىالنظر،ليجهاتتثعددوهكذا

الذينانلىفيبدو،كلهذلكورغمآخر،-علىرأىثفضيلاو،معين

أغلبلأنذلك،الاحتمالإلىالآراءاترب،الصنرىآسباالىبهمهـجعون

هذاصالحفىالعلميةالأدلةولأن،افطقةهذ.إلىترجعالبحرشعوب

.كيرهمنكثرالرأى

الثالثرعمسيسأياممنذبدأتفقدبمصرهعلاتئهموأما

بهتامالذىالغزودى-رئيسيةبصفة-ائشركوأإد،.م(اق1-أه1)182

6692،3/8،3،35لأصكندر!ة.القدكمالأدنىوالئرقمصر،مي!نةلبلبخبب11)
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الواصدة،معركنينفىمنكرةهزيصةبهؤيمث!مانتهىوالذى،جمهـدهفى

ملتحين،رؤساءهمالمصريهْالمناظرصورتوقىول،إريةوالأخرى،بحرية

عريضةطويلةوبخحيوف،ريشذات.رأسوإغإ!،لحىدونوجنودهم

...وحوابهسئدهـةوتروسiمثلئةو-ناجر

بصفةل!ستقروابان-هزيمت!مبعد-الفرعونلهمسصحهذا،اوقد

مدنهماهموكانتوكزيافابينمااف!ةفىفلسَطن،ساحلفىد!لمةْ

وعقرونوأشدود-كزةشحالمميلاَا"!مبحدةعلى-وعسحقلانغزة

ابعدجتوكانت،حكمهبمتحتالساميةبأسمالهااحتفظ!وقدوج! )1(ء

حتىالبحرمنبظلواْفريسينأنسباسنهموكانت،الداخلفىمدن!م

،وراءهفيماالكرومدغطهاالتىالتلالواصشخدامطرقهعلىالسيالرةليمكنهم

وقدهذا،الفينقييندهسبنالح!ماليةبلادهمبينالفاصلالحدالكرملوكان

)داوةمحْتشهاكل،مدند!بلاتأوممالئابشكلالخمسمدن!مطت

المدنهدهعلىالسيادةأنوددو،اتحادلمتشكلكانتجميعَاولكنهااشد"

أشدود)2(.لمدينةكانصإنما

يرجعلاذلككاندان،فلسطنعلىباسمهمالتاريخاحتفظوقد

عليهائفوذهمبسالواثدأوانهمنيهـا،السكانغالبيةأصبحواقدأنهمالى

لاسمهم.التوراةتزديدولكثرةبها،نزلمنآخرلأنهمربماوفئجميعما،

مكانمالهموجدواقدكانواالذفيبأالهودالفدعاينيوناحتكوقدهلا

،لقلسطاييين،دائمَابهانتالغلبةولكن،الوقتذلكفىكنعانأرضفى

منكانتارضهمأن)او3منها،عدةلأسبابذلكانؤرخوناوبرجع

وفى،كزمنالرقىالمالالىمعل!128مبعيةعلىونفعا!رد،حاياليتحمى:اضدرد1()

وامايلا،عئربالنى!افامنالحرليالىفتقع:عقرؤنرافاويافا،غزسنماالمانةمتفف

رداصالضةمبعدةعلى،المنثيةهعراقنل8بالصروف(الطلىالمرنعفىأنهانجظن:لاجت

جبر-ش.ببتمنالنربالىبل

(Y)79ص4الاكاالمرجع،حىفبلبi.
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مدفهمببنالروابطان)نانبَا(ومنها،الغرببةنلسطنفىالبفاعأخابا

بصهرمعرفتهم)ئالثما(ومنها،الكنعانيةالمدنبينمنهااقوىكانتالخمسة

التوراةتقدمهاصورةوهناك،والهجومالدناعأسلحةنىواستخيامهالحديد

:التوراةتقول4"جلياتأقصةفىالمعدنيةبالأسلحةمزودفلسطنىلحارب

طوله،جتمنجلياتاممهالفلح!طنيينجيو!قمنمبارزرجل"ثخرج

حرشفيَا،د!عَالابسَاوكان،نحاسنجنخودراسهوعلىوشبرأذرعت

ومزارق،رجليهعلىنطسوجرموق!،نحاسشاقلالافخمسةالدرعووزن

شاقلمئةسثرمحهوسنان،النساجينكنولرمحهوقناةكتفيهبيننحاس

(.tتدامه،)يمضىكانالترسوحاملحديد،

النصففىكاشاإنماالفلسطنيينقؤذرؤأنحتى،)فيليبيكلى

أيامعلىإسرائيلبنىكسروافقدالميلاد،قبلعشرألطدىالقرنمنالثانى

إلىوحملؤالعهدأاتابوتمنهموأخ!وا،.ماق550عامحوالى،القضاة

المرتفعةالبلادفىحامياتيقيمونكانوااق.آ،020عامنحووفىأضدود،

على.م(اق..ا-.)525شاؤلالملكعهدفىمتسلدنوكانوانفسها،

2،.)بيسان()شان،"ليتمثلالداخلفىبعيدةمدن

فىنسلطهمقمةلهللغواالإسرليلبمن،علىالفلسطينبونتسل!وهكذا

لقدبل،اسلحتهممنتجر!دممعلىعملوالقدبلضاؤل،عهداخربات

-التوراةثقولكما-صوجيلمحتىنفسها،الأسلحةصناعةاحنكروا

العبرانيونيعمللئلا:قالوا،الفلسطنيينلأن،)سر!ليلكلفى)صانع

وكانوايد،الحيصناعةالفلسطينيوناححكروهكنارمحَاأ31"،اوسيفَا

يذهبواانالقاطعةالزراعيةآلانهمتجديدرويدونال!-شالإس!رليليينيضطرون

كلينزلكان5:الأولصموليلسفريقول،الفلسطينيينالصناعإلى

.891عى،الابقالمرجعحى،فيلب)17:4.7،2اول،سولعل()1

61ْ:12أل!سولل)3(
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ؤدأسهومنجتةْسكتةواحدكليجدد!ى،الفدحمطيضيي!إلى)سرليل

111.،ومعوله"،1(

أنهمحتق،"فيليبليوىحتىهامَا،دورمالفلحمطينيولىلعبوهكذا

الحديدعصروهى-أهمفرخلةإلىالبرونزمرحلةمنالحموريةال!ارةرلْعوا

أعطوابانهمالاعتقاديمكننإنه،ذلكونوق،لفمفضلاهمذلكوكان-

منصان،البعيدةالبحريةالأسفارإلىميلاالفينيقيينمنؤوركمهمجيرانهما

الأطل!ىوالمحيطالأحمروالبحزالمتوسطالأييضالبحراستكشافنتائجه

،ال!ثرتى)2(.

الثيكر41(

مصرهاجصواالذينالبحرأقوامأحد(Tjekker-)ط+ثيكراوالثيكر:

الذكالجزرسكانمنكانواوربحاالثاك،رعحسي!عصرفىوسور!ة

انهمجاردنر--هـىنيماآ-العاالتفسيرلأنؤلك،الكبرىالغزوةفىجاءوا

وذلكالقوقاز،منبأنهمنوصىقد!لريةبأدلةامدوناقد-الشردانوكذا-

ريشةيلبححرنالذينالفلسطنيين،عنلهممميزلمليدو)الثيكر،منظرلأن

بلدةيحكمونكانواالثيكر)نحااننعلم،،3"أمون)ونقصةومن،رأس

دمبحر،قراصنةأنهمعلىبعدفيماذكروتد،الكرعلجثوبىالواقعةأدور"

تبكرتوملتوجمدمحاولاتعملتوقد،التاربخمسرحمنذلكبحداختفوا

مدينةوهو-الترراةذكرتهأو-الكلاسيكيونالمؤرخونذكزمكانأوبقوم

)زكلاش!،،4(.

002صال!ابقاالمرجع،حىفيلب)2(13،2أول!موئهل1()

(r)المعمر!ةالخازوكذا:هبم3/937-85مصر،!رانييومىمحمد5،آمون،نهضةعنانالر

ir-,القد!طا،ْ mo!

)603..p!اا!ة!.of theْA.Wilson, ANET, .p .92-25 .A H 3 ardiner Egypt(

Bruseis. ,3291 .p ;76.61 .A Er؟ع.nهاnSولp!ئGarinder, Late314+.ول,

188-174,man, The Literature of the Ancient Egyptians, London. ,2791 p

،4،02-991+3.ardiner. Onom,01ث!.ول.p
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قبائليعتبرودإلما،وشوشإوأاثيكر1،زكارى8أد،هول)وسىهذا

وأما،)11ممذلكليسواالفلح!طييودحلفاوهمكانطن،أصيلةكريتية

الأصليونانيوقومبمإنماالثيكرأنعندهنالرأىبرستد،هنرىأجيصى

نىعإشواقد"ثيكر،أنالىفيذب)وينرات،واما2(،صقليهصاج!سمن

م)3،.ق5015عامتبلمضتولفتز،تراشبا،"صلبسيا-

أنأساسعلى،غيرهمنالصوابإلىأتربا!بنرايت،رأىولعل

ألواقد)نماغالبَا-معهميذكرونوالذ-ش،حلفالهمكالفلح!طنيينالئيكر-

بعدهااشتركوا،كريتجزيرةفىمالفترةبقواوإنأ!لا،الصغرىأسيامن

إلىنلحمطين،نى-هزيمتهمبعداستقروا-ثمومصر،فلسطينغزوفى

وربما،أمون)ونقصةهنيظهركما،الفلسطنيينحلفالهممنالشمال

حدإلىشكموفيهذاكانو)ن،البعضروىكما)زكلاجهمدينةفى

)1(

2()

--(

288..op.ciL. p,لمل!اRهH

4+pاعأ?هه,J.H Breasted

177.G .A Wainwright, op. ciL, p
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الأللالفصل

.كععانود)نهليشوع.ا

يضوع:()1

نون،،بن)هوشعإلى-السلامعلحه-موسىبعدإصرليلبثىا.أمرإل"

ه،اهوشعولدوتدهذا،يشوعإلىاسمهموسىكيروتد،أْقرايمسب!من

منذالأفقفىيظ!ربدأئملموصى)1(،خادم!الأمربادئفىوكانمصر،فى

ثم،)سرلاليل)2(ينىلقيادةوق!طعينهقدموسىكانحيث"رفيييم،موقعة

ممثلينأرسلواالذينعشر،الائنىمع،افرالهملسبطهممثلاذلكبحداختير

نقارومنفيهاماوبمبعنوا،كنعانارضيثجحسموالكىجميغا-للأسبارو

لبنىوفائدملهخليفةمومى،اختاؤبأنالأمو،انتهىثموقؤ)3(،ضعف

وأقرها،القيادةهذهااليعازر،الكامنباركوقد،بعدهمنإسراثيل

)4(.الإصديليون

سقرفىتحاولانماالتوراةإنبل،لموسىخليفةيضوعغداوهكذا

بهلمفكلماتفسه)5(،مرسىمكانةعنتقللامكانةفىتضعهأنيشولح

رب"يهوه،أجرىوكمابعد)6"،منيضوعكلمفقدفبل،+عنموسىالرب

كانفإنبمثلها،يشوعآثرقدفإنه،موسىييىكلىالمعجزاتإسرأليل

بمعجزةائريضوعفقدمصر،فىسوفبحرضقبمعجز.الررئهقيموصى

m2).خروج .tym.:9IY(ضوج.
.38:أحعية27417:235عيد،(01-92ا:43عيد)3(

)انظر:نبه!سصىموتبحدبمثفدنون،ين)!شع6ائموعأنالملمعشالمفحرفىبحنىكلى)5(

5لما.الطبرىدفحعر622IلمLالكثافلفر 91 Y7لم6البرسىتفير."cكثيرابنكفير

عزاللةكلامهو،هنايلزناالذىولكن4المفرفىاجتهاثاتشهذاأنوليهى741(لم2

فىوليىعليمعلمذىكلرفوقاجهاد،هوفإ.لما،يفدمواأنالمذطنثرجماولييوفي

هنا.يصوعأوروثعنيبرأعلىبريحدليلالكر3اثة!كالي

.:!اكئوع)6(
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ذلكهمناكبراخرىمعجزةعنفضلاهذأكنعان)1(،نىنالأزشق

مغيبهاعنشولْفالثصىفإذأ،يضوعمنبإشاؤالأنلاكمسيرفيهاينعثلل

إ.لللون)2وادىعلىحينهفىليزغلاالقمرو)ذا،،أجبعونكد

نيهحاولالذىالوقتفى،يشوعشأنمنالعجبالإعلاءهذاولعل

دعاالذىهو-الأقلعلىأياه-4أخرياتفى-موسىتجريحالتوراةكتبة

التوراةنصوصومن،اليوميهودأنعلىبرهانأذلكمنيتخذأنإلىالبعض

لهالا،الصميمفىشوعيونوإنما،الإطلاقعلىموسويينليسواففسها،

الحاليهْاليهودنظزذىهىوها،مومىتباعاليهود!كونانيمكنفكيف

نفسه)3(.المقدسهذاكتابهمخلالمنتكشفتقدموصىإلى

لفزومحعان:التخطي!()2

تلك،كنعانإلىةنجاظربهفيئ!د!موسىبعيسلطاتهيحارسيشوعولمدأ

ليشوعظهرقدأشبأن)4(التوراةفىونقراوجمسلا،لبنماتفيضالتىالأرض

الموقفأننلاحظأنجاوهنا،ةالموءو.قاليماتْالىالأردن!يرأنوامره

البريةمنالمن!ةالإسرائيلإونيأخذبأن،"الترراةصورتهكما،أبدمبكنلم

نحسب.الفربيةضفتهإلىالأردنعبوركانوإنمأ،الفرإتنهرال!،ولبنان

منكانبمات"لرمكانإنماالتحدييفىوالتوسعال!لطهذاولعل

الإسرليليير!،بملر!هبطتمفاجئةشجاعةنلافيأننابمعامتأخزوقايع

المنطقة،تلكبامتلاكلهمالربةلوعد-الأحوالمنبحال-ذلكولي!

أيامجملىشيئ!يفعلواانيستطيعوالمذلكومع،قبلمنعرفؤقدأبرفذلك

ا.الأخرىتلوالمؤعلبهيثوروا.أنلااٍ،نبئهمعوسى

-31V،كئوعا14:21خروج)1( It-..

./اوكنا:12-01:114ب!ثوع)2(

ْ.Mythology.,9691,.Y.N .p MْJ.Gray, Israel in Near Eastern

2615عى67915القاهز،المرعو!ةالأرضوعقهدةةصائيل!القافأبكار)3(

http://kotob.has.it



--551

واجتماعية،اقتصاديةعواملنتيجةكانإنماذلكأناعنيىوالرِأى

تأبملتيجةكان،كطمقفرةصحراءفىوت!ثردضياعطولئتيجةكان

كانرربماالمثمؤالخصبةالأرضفىوالطمعوالحسدالاستغلالمشاعر

الحقة،الرجولةصفاتعنهمتخكالذيقهوًلاءانقراضنتيجةكذلك

بمصريرتبطلمانهبلمصر،فىالاَباءعاشهمايعشلمجديدجيلونشأة

إليها.العودةيطلبحتىذيئما،ال!بةأرضهاعنبعرففلا،رباطبأوهى

فىبعيضونأنفسهموجدواإنماالجددالإسرليليينأنوالخلاصهْ

مىبلخصبهَ،أرضأمامهملينمازرع،ولافيهاماءلامقفر"صحراء

الوتتفىمذا،،والسل)اللبنمنأن!ارنيهاتجرىأحلامجنةنظرهمفى

هذهفىرمقهالهايسدمابجدواأندون،كبيؤبأعداديتكاثرونكانواالذى

يفولكماسيناء-لأنذلك،الجوعمتحملينحين،إلىفبقواالصحراوات

.لإعاضةتصلحلم،الغايةإلىجدبةففيؤبالحقيقةكانت-لولوذجوسثاف

وحاولوا،الئ!مالإلىإسائيلبنوفتوجه،الإسرليليينعنفضلاالبدو،أملهـا

بهرهمالأرضمذ..مندنوالماوهمالصغيزالكنعانيةالثعوبأرفىدخول

قلولهم)1(.فىالحمصدنيرانفاثشحلت4ضبها

إننا،نلحطنإصرائيلبنىكزوأنإلىذلكبد،"لوبونيذبئم

والبي!ببنالحضريبنولين،والرعاةالزداعبينألفالمنالنوعذلككان

معر،فىوبؤسهمواحتياجهم)سرائيلبنىعددأنالقائلالفارقمعرذلك

كقيمفصاروا،اوأقنطهمبينهمجمعقدإنماالت!يه،فىالهائلوحرمانهم

.المدن)2(منحتى،الاكعرابالئالجوعدفعهاالتى،الهزيلةالذئابمن

جياعجموعلانقضاضمثلاال!،الكنعانيينهزيمةتكنالممناومن

يفومونإذوابد،،دألضاالبدوشأنوهذ)آمنين)3(،مستقرءفىجماعةعلى

33.ص67916الغاهرزعيز،عاثلدرج!مة،الأولىالخارأثداردخفىالههود،لولونصصتاف)1،

.مر،261،الابقالمرجع،ديررانصول35cry.ص،الحابىالمرجعنفى)2،
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مراعي!!،حدوداممدادعلىالواقعةالرراعيةالأرضعلىمتوالىبهجوم

تضعفالمشتهاةالمناطقتئصغلكاشاالتىالولاياتبدأتأنفصاوهكذا

الغالبوفى،المؤقتةللإقامة،)ما،والنهبللسلبماْاٍإليها،البدواندفجحتى

لا1الامرليليون)1(0فعلوهكذانهائيما،هدنأبها"الاستيطانكان

صبغمن-المقدسهذااليهودكناب-بالتوراةجاءمافإنئمومن

و)تال،الرفي،)تكلمتولمنشارخلفوتواريه،الدينيةبالصبغةالغزوزلك

مريضةعقرلاراودتااحلاماضغاثنتيجةفذلك،الربْ"وأاقحمم،الربْ،

ضفاف!-،علىطويلةبقرونزلكبعد-اتورأتهمكتبواأنيوميهود،من

البربرية،الغاراتتلكتبرصوحيمئذفحاولوا،البابلىالسبىإبان،الفرات

القداسة،ععانىكلحوكتهمفقدتأنبعد،قدشيةفنأنفاسَاوإعط!لها

جوارإلى-السلامعليه-الكليمانتقلأنبدد،الدبنهالةمنهاوجماعت

01!عنهبرضيأراضي!+ربه،

بدأإنحا-الجدكدإسرائيلبنىقائد-يضوعفإنألأمر،كانماوأي!

اتجهتالتىالكنعانحةنالملأولاريحا،)2(أوكانخهكنعاز،،لغزويخط!

)1111181-018..Lods,op. cit., pا.A

(Y):خص!اسافةعلىدقعمامةمدينة،مى،الفالعلةالرولحمكانأصالقمر،مد!ةرمحناها:أريحا

ذكرهاحماءالنىأرحاأما،اررنليمضرقىضمالميلا%vمبعية،على!نالأز؟كرضأميال

ددسوالتى،كةالحيأريحاميدنةمنواحدميلمبحي)على،اللطاناللنصوضعهاالنو!"فى

ا!بتتوتد،الحدثةأريحاغربىميلعلى.م!افةلقعفىالعليقأبو،نلول،)الريحاأاللآن

اكئف،.وقيالعالم3مدأتممن،اجدةأريماأنعكالنلالان،اللفىأجريتالت!الكئرف

صهاحفرمن(ؤلوكافي.!ه،لماالمفدساالكتابقاموس)انظر:.العالمفخاراقدمصنفخارهنا

جارشابم،اجونأعادلم،أم(909-ا9!)7الفنؤفىف!لزبخزكارلوصيللين،أأرنت

انظر:آ.ا529أاعامشذ،كيتونكاللين)مى1311،ا!نمأ.-0396)الفنرةفى-الحفراا

++,g The Stoك!5!ب!ثا.nand' .C Watzinger, Jericho,,13191 .J .J=dna.BEنا.E Sel

59-18;;82.,5391-p6بر.K/.M Kenyon, in PEQ.,5291, p0491ا;,of Jeriche

,fic Americanاn Scienti5491,؟أ .p ,63-45 ,5591 .p ;117-801 ,5691 .p 82-67 n

5491,.78091.برك! p

http://kotob.has.it



-oor-

صر،جاسوسينرجلينشطيممننرنبنيضوعفأرسليهود،أنظارصوبها

راحاباسمهازانيةامرأةبيثودخلافذهباوأريحا،الأرضانظراذمباقائلا:

.c،)1هناكواعفطجعا

والذى-!شوعأعوان!كونانالمفبولمنوهل:سائلا.كسْاللولعل

ذلكيتفقوهلمث!العاهراتمن-موسىمكانةفىتضعهانالثوراةتكاد

منبوعياخ!تأنعاالأرضتلكرأن؟مقدصىفتحانهمنيهودمزإعممع

أالتوراةنصوصتريد.ماوهذاحيلتناما:ولكن؟إئة

نايعلمأنما-التورأةلرواية،طبقما-اريعحامكفإن،حالأىوعلى

نأالبها،أمرهيصدرحمى،خا.طئةأمرأةعنديهودجواسيسمناثنينهناك

يتجممصسا؟لهالأفهما،بيتكودخلا،اليكأليااللذينالرجلين"أنجرجى

وحبكرامتهافقيتالتىتلكانالتوراةافىونقرأ،كلها،)2(الأ!ض

تأخدلمعنهما،قومهـاوتخدعبلعندها،الرجلينتنكرأنإنماا،وطنها

تقعحينولأصثها،لهاأمانضمانخياتها،ثمنيكونانعليهماالمواثيق

الإَناص!3،.بالمدينةالضابيشزل،الطامة

التىالنفطةعئدالأردنالإسراليليونعبرفلقدالأبر،كانماوأي!

تقلحد،دوحدرالتىأريحا،)4(،مقابل5بانها،بضوعسفرنىوصفمث

إلىكيلا3َمبعيةعلى-الحجلةاو"المنطس،ْبإفىصروفةالحاليةبا!ماضة

النهركانالرلععندمانىتمالعبررأنوددؤ-اللنبىكوبرىمنالجنوب

آخر،نصهناككانلان)5(،التوراةنصوصبعضمننفهمكماضحلا،

ثدلموفاست،فوقمنالمنحذؤالمياةاوقفتإنما،هذا"ْالمرقففىْأنهيقرو

الأرفىالىالقومذهبطنقدثمومن،،)6(المدينةأدامعنجدلمبعيا!،واحدم

2:3.كرعJ(1-2)2:!وع)1(
3.16:!ئهوع(t)....4-216:كئوع)3،

111يثو6))5( .-15: -r،A3.16:كو!ا
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على-،الدامية)بتلتوحد،أنفيمكنهذ.،أدام،)مدينةوأما،الجافة

أنصالجنولىواحديلمبعدةوعلىالنهر،اعلىميلاعضرخمصةمبندة

الزلزالعند!كؤن،الجيرىالحجرمنجرف-سجدوهناك-بالأردنليوق

إنماالحدثهذاثلنإنوهكدا،الوقتمنلفترةتمام!بعدهالنهرفىشقا

لهفثيلحدثالذىالأمر،ساعةدثرينعنكزبدلمدةالآردنثدفقيمنع

ام)iry.)1عامفى

)الجلجالهفىومحروا،الأردنالإمرلبلبونعبرفلقد،حالأىوعلى

فىحجرأعضرالاثنىتنصببأنيشوعيأمرومناالثمرقى،أريحاتخمعند

حدثماأنإلىوإفارة،اليابسةإلىإسرأليلبنىلعبورتذكار،،.الجلجال)2(

.الأردنفىيضوعمعمثلهحدثقدإنما،سوفبحترنىموسىمع

انسايشوعسفرانذلك،البتةنتوتعنكنلمكماالتوراةتفاجمناوهنا

ولدواالذينالثعب+جميعكان5إِذ،)سرأليلبنىخنتدصاحبهأن!وى

اًدرممطرلستيختتنوا،)3(،فلممصرمنبخروجهمالطريقعلىالففرفى

الإسرليليين،علىالختانتفرضالتوراةونصوص،كذلكذلككانكيت

تختنالمر%آنعلىفرضلقدبلبعد،ثمانيةأيامَاييلغلمامنهموالولد

يومهوالثأمناليومذلككانانحتى،مولدهمنالثامناليومفىالدل

لأنوليدها،بختانوحدهاثقومأنعليهانالمفروضالحالةهد.ونى،دبت

فلعلىهنا،ومناليوم)4"،هذانىعملبأىالفيامعليهمم!رالاَخرين

بعضهانصوصهاوتضأرب،التوراةفىالمعهودالاضطرابنوعمنهذا

)!(.bleHistory,,3191 .pF136أGarstang, Joshus, Judges, The Foundations of B،.

,J.Finegan..155وكلا:. op. cit., p

،8:91-24.بثوع)2(

5:2-9.)3(كرع

)يروت1337/4المفدسالكناليفاموس12:13لا!رنا91:4ا-427.:17دكوك)4(

72.ضالقاهزناض!،ضنىالد!نصامدرجمةالخمان،،لوسجوزش64915(
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وهوالخنانأدنْمنالبعضإلبهذهبماصحبحَاكان)ذاإلاالآخر،بالبعض

منخروجهمبمجردالإعرائليوناتركها-ئبلمنأشرناكما-مصريةسثة

مصر.

أ!حا:،..)3!سقوط

نحو-!ثوعبقيادة-اتجهقد،الخرابموكبفإنالأمر،كاناموأي!

نىكؤودعقبةتقش!المنيعةبأسوارهاأربحاوكانتغزوها،بغيةكنعانارض

لمفهو،كهوعفلبنى!دببدأقداليأسولعل،الهدفهذاتجمَيقسبيل

فىالقبوروحتىبلمصر-عبوديةفضل)نماالسابقالجيلأن،أبدلمينسا

نأوخشي!،الجبابرةالأعداءأو،المحصنةالمدناهوالمواجهةعلى-البرية

يحاربراأنهؤلاءع!اهونكانإذ،قبا!منالآباءفعلهماالأبناءيفعل

جدإلأمرواممنالخلاء،فىبه!مإلتقواحين،سيصرناوعوجأوعماليق

الطويل،الصارأمامتممدأنثستبعم!نةمدينةمهاجحةعندمختلف

امامهاالصبركانكما،إضاع"ونخلفهبمتر!!االمستحيلمنوكان

خارتطويلا،ظلو!انأنهمعنفضلاهذأالانتحار،مننوكادستسل!حتى

.)1(الأعداقؤوز(دت،لىميىالإمِ!هالخعبعزيحة

نقراوهك!أ،المأزقاكنماحلايجدواانال!وراةكثبىعليorوهنا

برجلر!اذاونظر،عينيهرفعأنهار!حاعنييضوعكان"لماانه،عوعثسفرفى

أشه2لنامل:لهرقال،أليهكثوعِفسارعبيدء،-كاولوسيفه،قبالتهواف

يضوعفسقط،؟ليتالآظ،الربجندرئي!أنافيكلا:نقالد!عداثنا،ام

فقالعبد.،!ميدئكماذا.بكلتم:لهوتالوسجدالأرضىاليوجههعلى

أنتالذىالمكانلأن،رجاكعننعلكاخلع:ليحصوعالربرئيساجند

ا-،)2(.كذلكيضوعنفعل،مقدسهرعلهوانف

9.إعى6؟164الأمرثارد،مرقىدرجمة،الموعيوأرفى!شعمارو،..بف)1(

(.)Tهأهإ:،113ئوع-
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منه-يطلبإذتمامَا،كموسىيشوعفغدا،الرؤوستساوتوهكذا

أنورغما!دس،بالواديإنكنعليكاخلعأن-مرسىمنطلبكما

منصبيشغلوكانرجلا،كانيضوعرآهالذىانعِلىصريحالنص

تحدثالذيانعلىيصرونالتوراةضراحمنبعضَاأنإلا،الربجندرئيس

.إسرأئبلد(.الهايهؤ،سوىبكنلم،كتعانعتبةعلىيسوعالى

مزالمدينةحولالإممرليليونيدورعافسرعانامر،منيكنومهحا

وبضربالسابعةدورتهميدورونالسابحاليورمونى،أيامسبعةمدى،-سمكل

فيها،ومافيهامنوكلالمديثةوتحرقأسواراويحا،وثسف!،بالأبواقالكهنة

عداما،والحمير،والغنمالبمَرحثى،وشيخطفلمنوامرأةرجلمن5

وأما،،الربشاخزانةفىجعلوهانفدالنحاسوآئيةوالفضةْاال!هب

بأن،الإسرليليونكاتاهافقدروطنها،تومهاخاشطالتىالزانية،"راحاب

اسرألل،وسطفىأسكنوهاكمامالها،وكلابيهاولياهىعيها،.أبقوا

أريحا،بناءبعيدامنعلىاللعناتيصبنراهبل،بذلكيضوعيكتفولم

أبوابها،)2".ينصبل!لصغيزبؤيسعمهافببكؤIوإلا

يكنلمأريحاسقوطأنإلىهناالإشارةبمكانايامميةمنولعل

سبعة،أيامطيلةالمدينةحولالدورانثم،بأبواقهمبهـودكهنةضرببسبا

فىوقعثزلازلبسبب-العلماءمنالكثيرهـىفيما-ذلككانوإنما

.ا-.المدتء3(

عاى:سمْوطْ(4)

لهيتجسىمنيضوعفأرمل)عاى،نصيبمن؟الثانيةالضدةكاشا

يصعدبل،الشعبكليصعدلا)قالواجواسايسه،إليهعادوعئدماعليها،

1()j.-.،89002ص،الموعيوأرفىيحوعماهـ.

.24-6:26!ث!وع)2(

)1"7,(J.Finegan, op. cit., .p;158 T.R. Glover, Ancient World, (Penguin Books

.)كؤأ134.05.
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همالإسرليليينولكن،عاىأويصْربوارجلآلافثلاثةأورجلْألفىلحو

سقطتالخرنةيضوعأحرقوحين،خيانتهمبسببعاىأمامضربواالذين

)ضربوهمثم،الآمنة"للمدينةالبهردأعد.وكصينخدعةطربقعناعاىأْه

.(ا)أفقلبولاشاردمنهمليقلمح!ى

،خيالمجردكلهاالقصةأنهـىْ)نماالباحثينبعضْنإنذكوفع

لفبسطناالإسرليلقالغزولإشاء)اعاى،باسممدينةهنائكنلملأنةذلك

إلىكيلا02َمبعدةعلىالحاليةالتلمكانوتقع-)عاىاموتعانحيث

ماركيتجوديث"مدامفيهبالخفرقامثتد-أريحامنالغربىالشمال

iعامىبينفيماكروزأ"2(، rrا،i roهامةمدينةبقاياعنفكشفتام

عامحوالىتمامَاوهجرتدمرتقدالمدبنةهذهوانالمبكر،البرونزعصرمن

نيماقصيؤنتزامشثناإذا،لانيةمرةتسكنلموأنهااِلميلاد،قبل0032

0031عامىبين 0.! . ، iإنما،هذه"عاىأاسمأنعنفضلامذا،همق

هوالئوزاةلروايةالمحتملالتفسيرانالعلماءيرىهناومن،)الخرابيعنى

تقلص!مافةعلىودقع،"لمتينباسموالمعزوفلللْ،وبيتعاىبيقالخلط

عاىه)3(!ةبنونصفميلعق

وقتل،يشرعأحرقها)عاى،حفماهئاككائتوسواء،حالأىوعلى

Iعاكط،املجميعألفصئ!ر)ائنىأهلهامن Mمجردكلهالأمرأناام

الكنعانية،-المدنابالنارفأحرقأسعيرلمالإامرليلى"المدهذاامتدفلقد،خيال

اواعية،لاحمى-اوفى2بل،وأطفالونتناءرجالمن،برمتهماهلهاوتتك

يصئبقلمالساثمةحتىضىء،.يد.من"ينلمنلممجنبرنَا،المدهذا،انطلق

ماكل،أحياءيثرعاحرقهاوانحميزالبقرا.والفننم،ةواحكالبهائمم!4لوع

1011-92اا7013193كوع،)1ا

(Tell), 0191.&loV2.3591-3391 1 Y)!اسFouilles de Ayكبما8بطJudith Marquez - Krau

.,04(.p158 and BASOR,.118 .p31 . 1 (rولله.,W.F Albright

Fineganاثاناااp.915.ايه..،كي tا

8:52ثرع(،)
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كليضوعأبادحرئا،وأحرقهقتلا،وقتله،تدميرلمدثرهيثصوععل!يهاستولى

والذب)1(الفضةومبافيالمعاذدأبام!ناءضىء

اجرىوكيفأالخرابهذاكل.يثوعنجعكلم:كساللص!دلاولعل

0،11:001ج-،أنهار،؟القتلدماء

الكئابنصوصتقولبهما-القشلبدْاإن،ذطثهلىعوالجواب:.

وفى،للرفَي،زكاةوههمرسىالرفيبهاأمرالتىالثريعةفريضة5-المفدس

القتل،فىالإسرافهذامثلالحروبئ01تاربخفينعرفإلاانناالواقع

الآئوري!ين،تاريخفىإلاإ،القيىتعدادفىالسهولةهذهومثل،بهوا،ستمناع

كانفقيأحيانما،الحروبصاستراحاالأرضاإنذلكبعدلناويقال

الايكنتلميثموع2أماْ،والآناةبالصبرالمتصفينإلسياصةرجالمنموسى

بماوذلكدماء،فيهتبمفكلمسليمَاحبهمًاموسىحكموقدفطأ،ْبخدي!

حكمهانابمففييضوعاما،الإلهوبينببنهجرتاحادبثفيبهبفضىكان

ودهذه،حب!لمح!قىالذيهوقتلاالناسجمثروهوأن،الثانىالطبيعةقانونعلى

علىاليهودئيها،.ابممولىالإنسانيةصواطفلْاأْبرلا.التىالواقعِيةالالريقة

صحح،التور6ليةالنصوصمذ.فىماكلكانإنهنا)2(،الموعودةالأرض

..جاثكل،منالرليةوهواتفالئكبواعثبهتحي!وهواعر

.!ء.ا.جبعؤن:)5(

الىكيلاَا3.مبعدةعلى-:وتفعجبعونممكانإنالئرراة،فى9ونقرأ

فيهابدأتاوقد،الجيب)3"باسمالآنوتغرف،أورشليممنالغرلىالثمال.ا

عاممنذْحفرياتالثزتية،للدراصالتالأمريكيةوالمدرسةبنحنلفانياجامعة

!ى.ودمارنجرالب3.،منحدثبماسمعواأنصاابح!كانأننمْبرأ-ام)،(569

وِانضموا،صبرإئيلاٍبنىمنبالفزاةالاصطدامبغيةخضواحتى،عاىهرهأريحا

-ryvص.26هابقالعالمرح،دكذاترلcry.362اعى"الابقالمربخغ،الظلْىأيكارا(..)1 r

,Finegan.1..016"،.،12111!.)3(ا op. cit., p

Jamesه!لا5791,21,5دظر.(ا!4 .B Pritchard, BA. ,5691,91 .p ,75-65 and

26.24-12.، .!. ,5891 p".را-
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لهميثوع)فعمل،عنهمبعيدونبأنهمخدعوهمبعدأن،لو!لهمتحت

ولكنهم،هالجماعةرؤساءلهم!حلفلاصتحيائهمعهد،لهنموقكل!لحَا

قرروهنا،،وسطهمفىصاكنودطوأنهماليهمقردِوناأنهميحلمونماصرعان

ماءومستقى،!هطمختطى،الجبعونيينمنيحصلوااناسر!يلبنو

.الربئه)1(ولمذابحللجماعة

ماأورشليمملك!ادق،)ادونىانإلىفتذمب،التوراةروايةوتسنطرد

حبرونملوكالىيبعثحتىاعصرائيللبنىجبعونيشضوعيسمعأن

جبعونضدحلفامعهيقيمواأنمنهميطلب،وعجلونولبشولرموت

جبعونوحاربوأالخمصةالملوكاجتمحوهكذا،الإسرلمِليين.صالحتالتى

عظيمة،ضربةالحلفوضربلنجدتهافأسرع،يحوععونالتسستالتى

منهمفماتالسماء،منحجاؤعلمهمالكةسل!الأدبار،وولونهمول!ثما

،)2".بالسيفمانرامماكثربسببها

الخيحص!مضلةممانتوربما-"مفي!ه،الىذلكثعيبةموعلتقدم

السيف،بحدوضربهافأخذهازكربا-تلشرقشمالالحالية

وعجلون)6"وجازر)5(4"ولخينمالبنة43(كحدينةفغلوكذلخ!

ا.ا-ا01،نوغ21،ا.!ا،93كوع)1،

ضول!ىبصةعلى6*رنارو"للالممى3الم!اور!؟ماولضئي،مقطةبنوثقح:في،3(1

الفص،لبالى)فالوكليوالصافبة.الصانىالهاللالبعفىلطن،حعرش!تكردي

لهالآندبت،منكز)،ضرىاضول!لاأإبحيةعلى!عميلللهافيكان:لض!ق،،)

عامفبهاالض!اتيدأتوثي،حم!فى!ثغرليحموليأمعلىخحةمبعدأعلىاللوفى"دل

كبنترث،هاردبمهولانكزفيلنارلى5لولاهاآ3891محام،مند،صناد-لىلرياتم2391

هـومملا؟A(اMYالمتبىالكا!ة)ظعرصالمبكر.بروقىع!رشذصكنتتدالمحفةأن

).+ة!!-ة.!اْغع162-161055

وثلثىأيالوخمةاورضليمغرليثم!مررأمهحلهقيمحلىالحاليةبخرللوهىجازر.،5،

iالمقسىالكاب)قامرس!فاثرقبخولييخلاعنزوفى.الألأضرقىالميل Y I Y/ I:كنا،

104."..3 Ungcr, op.-ول.tic

والا3!حىهللالرمم!انهاأنوسجعكزأهضرقىضعالملا166مبمدعلىولقع:عطوك،6(
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صاحبهلصرع!يشوعسفردىذلكبعينفرأثبموإدبير318(،وحبرون

نلوهىحاصور-مدينةاحملقدوأنه)فيروم،،مياهعندملوكتحالفعلى

الولة،بحيرةشرقجنوبأميالخمسةعبعدة،اعلىالحولةسهل.فىالقدح

.إحرثهاثم،الممالكفذ.رأشلأنها-3()الجليلبحرشمال-أميالوت!حعة

)،(.ومدنهمحاربؤالذ-شالملوككلذلكبعدأخذثمبالناو،

الجنوبوكل،الجبل-ال!رأضىكلأنهاملكيشوعيزعموهكذا

الجبلمنوسهلهم)سرأديلرجبلرا!ر،والسهل،جوثننأرفىوجميع

-حرمونجبلتحتلبنانبقعةفىجادبعلإلىسعبر،جهةالممتدالأملى

يملسهمحتىالباقينتلوبالربئقسىوقدجبعود،إلاإم!رلإلبلكلسالمولم

منللضاقيين4وفرضالو!ظذلكنىبشوعوجاء،!ششأصلوهمإسر!ليلبنو

ولم،إسرائيلوجميعيهوذاجبلسالرومنا،وعنابودبيربحررنمن.الجبل

فىواضحةالمبالغةأنولدمى،وأشدود)5(وجتغزةفىالاعناقىيبق

......ا.ة*."-...!لك

2(

3(

.الآردناسْأرييوقرليكعيلنللأالحىلقع.ضمالالتئ-خطه!عجلانفىيزالجمبون،ل!

.806014(لم2المتدسالكناب)تا!وس

لحم4ييتاكردبضوبملاا5.3إررشلبم،كرديجنو-ميلاا9ةمعبيعلىولقع:جرون(

كنيةأقيمت.وقي(ويحقو*لاش!قاوصاؤللراهيم.تبرونيها"الطيل،فيينةالاَدْةهىوجرون:ْ.

)الحرمممبيرسجياليوآيقوأالمكانذلكوفى،إ()527-565أجثتيانهعصرفى

،2،أء.!.p..466-465افظر:1لابراهينى( .3،*ْ Ungerَْلا+."

ومثل!لااكربْحبرونجنوبميلا12مبحيةعلى،الظه!بةقر-لهْامؤقعائأنهابظنوكاندلير:(

مبعدةجملىمرسيم،ييتهبربومكانهاأنلآدطالمربم،ابرلهـنلحقئرقجنوبالم!نافةهذ.

الكتاب)قاموس.حبرونكربجنوبميلا12مبعدةوعلى4ضاميرغربوشبالأميإلللاثة

ا!011الا..-."!-،(368لماالمفلى..

.....!164I Finegan. . op, cit., p

-23ااالوع(

.اماص،ييروت.6191،أسفارهمصاصائيلبنىلار!.دروزةعزةمحعي(
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والتسلسل:الفتحبين:فلسطينفىالإسرائيلىالاسيطان)6(

يكنلمنلسطينفىواستقرارهمالإسرليلييننقدمأنفىريبلا

أناحنمالفهناك،كذلكدلميَاتسربَاكانوإنما،فحصبعكري!فتحَا

كنحانارضلدخول،الس!يفكيرأخرىوسائلاشتخدمواقدالإصرائيليين

مدينةضدحملةفىلمساعدتهالكنعانيينالملوكأحداستأجرهمفربما

فلسدمىأميرلكلكان%-العمارنةعصرفىحدثالذىالأمر-مجاورة

لرواياتالتاريخىالأساسهىالأمورهذهمثلكانتوربماالعابيرو،اعوانه

عنهايدافعأنعلىفيهامجبر،يشوعكانوالتى،)جبعونمعكالمعاهدة

نurالذىوكالاتفاق-قبلمنأشرناكما-الكنعانيةالمدنتحالفضد

إسر6ليلبنووضعوربماأريحا،نىأ"راحاببطنولينالإسرليليينبين

حلفاءأنهمعلىالبدو،بأسلوبالبلادمنأخركطأجزاءفىبالتدريجأتدامهم

.c)1الفلاحينوحماة

حربيةوقائعاوحسبوهااذلكفىبالمحو)الإسرليليينالمؤريخنولكن

الذفىالأفرادتجسيمفىبالغواكما،لأعدائهموالنسلالحرثفيهااًهلكرا

منالرغمعلى،الصحيحبالمعنىفتحهناكبكنلمإذنيها،اشتركوا

مالى19وتقتيلالانتصاراتتحددومنانتفاخَا،ةالمملؤمؤرخيهمائاصيص

فىامعانَاالشمسكوعووقفالنوائير،علىبالنقراًريحاأسواروانهيار

الكنعانيةالعشالرانقساموبفسر،عنوةاالضياعبعضفتحتلفدأجل،الذبح

والضعيفى،الذوقالقليلىإسر!ليلبنونالهالذكطالثجاححمْيقةالكبير

ثمبفلسطينالعبرانييناستقرارأنغير،الحملاحوالسعئللحربهليةالاً

سلطانلهمليكونطوبلازم!قضوافالعبريون،نرىصوفماعلىبالتدريج

2(.صادتهايكونواانلا،بفلحدنضئيل

31.ص،الابقالمرجع،لوبرنجرشاف)1(

05501(.332 )Yأ.A Lods, op.c
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علىاستولىإقديضوعأنصحيحهل:الاَنالبداهةسؤالولعل

فلحمطن؟

والبهنحانيينوالأموريينالحيثييناملاكعلىاستؤلىقدأنهيثوعفىعم(

وأورشليبموعاىأريحاملركأخضعحن،واليبوسيينوالحويعنوالفرزيين

ودوروقاديقوحاصور!مجدولللوليتوجازروعجلوندهلرصرت4وحبرون

وثلاثونواحدأنهموزعم،سفرهفىكشوعذكرهاالتىالمدنمنوكيرها

الردبكلمماحسبالأرضكلاخذأنهمنكذلكزعمهوماهلكما)1(،

إسرأديلول(.لبنىملكماواعطاهاموصى

نأ)أولا(منها،كثيرةالأسبابوذلكصحيحَا،يكنلمذلكأنغير

بفيتوقد...ياثوع)وشاخ:يقولإنما-اسف!رهنفسوفى-نفسهيشوع

الفلسطنيين،دائرةكل،فالباقيةالأرهىهذ.،للامتلاكجدلمكثيرةأرض

شصالاعقرونتخمإلىمصرهوامامالذممطالشيحورمن،الجمثوريينوكل

أرضكلالتيمنمن.،.الخحسةالفلسطنيينأقالاب،للكنعاليينتحسب

.0،)3(.الأموريمنتخمإلىأفيقإلىللصيدونبينالتىومغاؤالكنعانيعى

التىالأدلةمنالكثيريقدمإنام،نفسهبشوعسفران)ثانيَا(ومنها

أتمنالسفرفى!اءماذلكمن،.المزعومةانتصاراتهعنقالهماكلتهدأ

فىوالمعكىالجشورىفسكنوالمعكليين،الجشوربيناسرائيلبنويطرد"لم

فىظلتإنماأورشليمأن)ثالثا(،ومنها،)4(،اليومهذاإلىإسرائيلوسط

معاليبوسيونفسكن،طردهمعلىبنوايهوذايقدرولم5،اليبوسيينأيدى

أنهاالىذلكبعديشيرإنماالقضاةسفر)نبل")5(1أورشليمفىيهوذابنى

الناربخإنبلهنا")6(،)سرألبلبنىمنأحدلب!حيثكريمهْ)مد!نة

11:23.يوع)2(12:2-24.يئوع)1(

:irيوع(Al-4)131:ئوع)3( Nr.
?.Y:II;تضا)6(15:63.بنموع)5(
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أبامعلىإلا،أورشليمعلىالاستيلاءيستصعوالمالإسرليليينانليحدنثا

عهدمنالزمانمنترنينمنأكثروبعد01،-.69!.م(11(.،)50داود

2.يشوع

فىالساكنبنالكنعانيينيطردوالمأنرايمبنىأن)رابعَا(ومنها

069-)سلي!مانأيامعلىإلاعليها،الاستيلاءشملموالتى،اجازر،)2(

jjyj)الهامةالقلاعسلسلهَاًن)خامسا(ومنها،مصر+(ودجيوشى،.م

أمجدو،ازدرايلونسهلولين،)4(-نررعيل،وادى5عبر"شين،بينالواقعة

قد-سسفبنىأن)سادسَا(ومنها،الإسرليليينأيدىفىتقعلمغربَا،

معضيقةرقعةفىحشروا%،نصيبهموضيقحصتهمضمالةمناشتكوا

.حديد)5(منمركباتلهموالذ-ش،الوادىأرضفىالساكنينالكنعانيبن

اهليطردوالم)منسىأن-سوى)نصاالقضاةعمفرأن)سابعَا،ومنط

سكانولاوقراها،دورولاسكانوتراهاتعنك)6"أهلولاوقراها،شانبيا

فىالسكنىعلىالكثعانيوننزموقراها،)7"مجدوسكانولأوقراها،بيلعام

فسكن،نهلولسكانولاتطرونسكانيطردوالمزبولرنوأن،الأرضنلك

(ا)

)؟،

،4(

)5(

)6(

)7(

.16:01كوع(Y).-6َ-أ5:لانسوئل

.6"ا:9أل!ملرك

متىبن!سفاليهردىالمزرخكصههالوبالى،فل!بطينفىمثلثصهلوررعيل:وادى

جبالالىال!امزوجبالالكرملومن،الأردنالىالمو!انبحرمنركمتيالكبير،"الهل

ميلااأ2نحوالمالالىالخو!هوش15ميلا25نحوالرقالىالغربمنوطوله،الجليل

.!"ْ(11ضان(0)ليتيانملمنةتولفع

022.عىالابق،المرجع،يظليلبجب1-18اا:17!ثوع

علىمجدو،منالنرقىالحركهالىفرمكهلو8مبدةعلىلقع:عاناتا،jأرهناخLc-V).-لحنك

!رجمل.حملمنلجنودىالطرق

كهلا32مبحية،علىطبرلأ،بحبزصقليلاالنربالىونقع،الحاليةابلمللممجدر:

فىالكرمليحبلتنتهىال!الجباللطلةمنالصرىالطرففىحيفا،نرقىجنربى

ا:.الئمال
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فسكنهأئميرسب!عنيقالما)ثاصنما(ومنهاوس!،فىالكنمانيوق

والأمر،رردوهملمفينهم،الأرضسكان،الكنعانيينوسطثىالأشيريون

سكانالكنعانيينوسطفى)سكنالذىنفتالى،سبطالىبالنحمبةكذلك

.الارصْأ)إ(

بحمواففدثمومقضبقأ،نصيبهمكانإنصادانبنىأن)تاسعما(ومنها

الجبل،فىقدحصروهمالأموريينلأن،الشمالأقصىفىجديدإتليمعن

لاالوادىأ2(.فىللنزولالمجاللهميفسحوا-لم

تركهاتدأرضاهناكأنإلىيشيرإنضاالقضاةسفرأن)عاشرم(ومنها

أقطابمنسَكونكاشاانماوأنه!،إصعرأئيل،بهااليمتحن،إسرأليلرلب

جبلسكانوالحويينوالصيدونيينالكنعانيينوجميعالخمسبما،الفلسطينبين

فىاسرأئيلسكنوهكذا،حماةمدخلإلىحرمونبعلجبلمن،لبنان

منهمو.دزوجواوالبيوسيينوالفرزيبنوالأموريينوالحيثيينالكنعانييقوسط

0211)3(ألهتهموعبدوا

أيامعلىالتمامعنبعبدمكانإنماكنعانغزوأنواضحأيمدووهكذاْ

تخضعلم4،البلادطولفىالحصينةالمدنمنكثيماهناكلأنزلك،يضوع

يشوعيستطعلمالتىالفبائلمنمجموعاتعنفضلاهذا،إسرأديللبنى

الجهودطريقعنتمانما،تمحينكنعاناحتلالأنبلإخضاعها،

تحت،مت!تهعن:الدفإجنىعشرالاثنىا؟سبإطمنسب!بكلالخاصة

منالقرنعن!زيدفترةاستنرققدذلكوأنالخثارينأبنائهمنقوادتيادة

.)4(الزمان

2703-11:33ضا(1)

MلوعNi.2:ااضاأا!ا ، 0 . rl،

..332عى،اقالصاالمرجع،ب!ئيلبخب)3(

)،(33."...L Epstein, op. ciL

.O.Roux,op,.242.0وكذا: ciL
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قدالغزوأنمن،القديمةالنصوصفىجاءماصحيحأظيسهناومن

عهدطوالاستمروإنصا،)1(أعوامسبعةأوخمسةنىأوواحد،جيلفىشم

أيدىفىوشكيم)3(لخيق،5لايثىأ2(سقطتأثنانهوفى،القضاة

تمحبث،الأولالملوكعصربدابةحتىالعصليةتنتهولمالاسرليليبن

دور،ومنطقةشانوياوتعنكمجدووإخضاعأورشعليمعلىالاستيلاء

.ا(f)جازروضم

النرراةوصففىالاضطرابالىالإشارةبمكانالأهميةمنولعل

كنعانأرضبدخولبداقدإنماالغزوأنيروىيشوعفسفرالغزو،لطريقة

إلىكدعوماالأسبابمنهناكولكن)5(،(النخل)مدينةأر!اطريقعن

دخلقداسوأليلشعبمنالأتلعلىالجنولىالجزءأنمنالافتراض

القينيينالىبالتعمبةبالتكييدصحيحوهذا،مباشرةالجنبربمنكنعان

أيامعلىي!هوذاامتصت!االتىالبد!بةشبهوالقبآئلوالبرحمئليينوالقنزيين

صبطبقيةأويهوذا،ممب!إلىبالنسبةكذلكصحيحأذلككانوربماداود،

يصورإنما،الفضأة)6"سفراليهمينسبهالذى،)حرمونغزولأن،شصعون

الجماعاتهدهانولابد،الجنوبمنوقعقدانهعلىالعدد)7(،سفرفى

بسببتوتفثقدانهاولابد،قادثىمنالسمالناحيةتحركشاقدالعبرية

8".اورشليئمالىجازرمنالممتدةالكنعانيةالقلاعسلسلة

فىالواردةالغزونجاحداثيتصلفيما،الاضطرابهدافىالببولعل

.م(ق)587-953البابلىالسبىأيامعلىكتبإنماالفران،يشوعسفر

قرنيناستغرققدإنما،سنواتخصىنىتمتدانهعلىالسفروروبهماوان

تضاأ18.)2،.ا.ا-ا14:ثوع)1(

,A.Lods..023-922)،(.14ضاة)3( op. cit.. p

3،27:2-7.ا:92-ااا-له3:16)5،!ئرع

ا-r:.2>محدد)7،.79:اتعاة)6(

(s,op. cit, .p.331(Aأ!)ول
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الكاملالإخضاعلأنوذلكفدلإ،حدوثهليكتملالزمانمنونصف

.م(.ق)069-229سلبمانعهدفىإلابحدثلملكنعان

هذافىيشفعماوتسجيلهاالأحداثبعنماالثمقةبعدفىولعل

لهايكنلممجازرمنارتكببماوالتفاخرالمغالاةفىيشفعمابلالخل!،

والبابليين،الإَشوريينبربريةشهدواالذ-شمؤلفيهاأذهانفىإلاأساسمن

لأنذلكوالإزلال)1(،القهرمناللوننفمىمارسواأسلافهمأنإليهمفخيل

ولافنماالحربتصبحلمباستحرار،الحربممارستهمركم،الرحلىالبد!وهؤلاء

بضربفوزإلالهمليكتبكانوما،التعبئةتعوزهمفكانت،عندهمعلحَا

خوف!جبناءكائواإذإسرائيلدهلنو،المعا!رينالبدولغارةالمشابهةالصولةمن

وأنبياؤهمزعماوًهمإلقاءهيحاولكانبماإلامرهوليني!دولم،بطبيعنهم

لأمؤقتهحماسةمنفيهم

لَعدولا،غزواثمنيثوعسفرصفحاتبهتمتلىًمافكلهنا،ومن

الآمنينالمستقر-شالسكانعلىقبليةغاراتمنبمارسوهأنالرحلاعتادهما

تربطهم.لا،وأحزاب!شيعَاالفثرةتلكنىيعيشوفيكانواالذبن،كنعانفى

حروبظروفذلكإلىأضفنافإذاواحد،حلف!جمعهمولارابطة

مصروانشغالالبحر،شعوبضد.م(اق11-101)82الثاكرعحسسِ

البحرضعوبأيدىعلىالحيثييندولةضياععنفضلا،الحروببتلك

يمرونكانواإنماالقديمالعراقفىالآشوريينأنعنفضلاهذا!ؤلاء،

الأسرةأخرياتأيامعلىمصربهاتمركانتالتىبتلكشبيهةضعفبفترة

"حئرصن-

القديمالأدنىالشرقدولبهاتمركانتالتىالظروفكانتاوهكذا

البحر،شعوبغزوأعقابنىوسور!ةفلسطنفىالموجودوالتخلخلوشعوبه

علىالناجحةالبربريةالغاراتبعف!شنفرصةالهمجالرحلهولاءأعطىمما

.47ص،النابقالمرجع،لوبونجوستاف)2(.322ص،ال!ابقالمرجع،يأئلبخيب(1)
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حياةتنظيمفىيشوعليدألأنتكفىبدوجة،فلسطينشوقمدنبعض

طبفاجم!غا،الأسبا!بسنالمح!لهالمناط!لمسموأن،والدلنحهالس!اسحهالموم

مركزميتخذهمركزيمامحرابَا"شيلؤه)1(فىيئييليأننها،كللعدد

.رالدينية)2(السياسيةالقوملوحية-كرحزيستظآكانالدىللتايوت

ا"لهاو!!!وصبهم،يننينالمحانةمتحففى،أب!بخصحةاللمتضمالىردقع:ضلؤ)1،

5355(المالمقدسالكتاب)قاموسأررشالمشمالملا17مبحيةعلى8"سيلرنالمسماةهى

:و!كذا

)2(

1150101"05.M.F Unger, op. ci

33..PenguinBooks), ,0791)pكمنع!لا*.Isiderc Epstein, J
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اثانىالفصل

القفعاةعصر

القفاة:لعصوالعامةالسمات(1)

الإسرائيليةالقباللربطفىيشوعأتبعهالذىالفيدرالىالتندميكنلم

ئمومن،فحسبأيامهعلىإلايعيشأنعلىبقادرالاَخر،بالبعضبعضها

فىلحسنمايعملواحد)كلللانهكان،الفوضىمنعصرموتهثبعنمد

عبنبه،91(.

حتىأسباطهمتتحدولم،)سرائيلبنىوحدةتفرقتفقدهناومن

فقدثمرمنبعد،يخضعلمالذىعدوهممنالخطرواجههمعندما

محاكاةالىهذاقادهموفد،السلمىالتغلغلىإلىبلجأواأنالىاضطروا

،الأصنامفعبدوا،الكنعانيينوئنيةالىمنهمكثيروارتد،جيرانهم)2(ديانة

الزعماءمنعددلذلكتنبهفقدثمومنوعشتارت،،)بعلمقدمثهاوفى

يدافعونفأخذواالأشداء،المحاربينمنجميعَاكانوا،إسرائيللبنىالمحليين

بالقضاة)3(.الإسرليلىالتاريخفىيسمونالذينوهمالمهدد،الكيانعن

الملكيةبقياموبنتهى،نون،بن"يشوعبموتالقضاةعصروببدأ

فىالعصرهذاأحداثالتوراةوتسجل،قي!ىابن)شاؤوليدعلىالإسرائيلية

بعضعنفضلاهذا،،"القضاةاسميحملوالذىمنهأ،السابعالسفر

البروتستانتية-الطعةتسميهفيما-الأولصموئيلسفومنإصحاحات

بنىتاريخمنالمرحلةهذهوتستغرق-الكاثوليكيةالطبعةفى-أولوملوك

قرونوثلاثةالاَراء،بعضفىالفرنونصفقرونأربعةقرابةاسرأليل

،الزمانمنوقرتين"،5"التورأةنصوصبعضعلىاعتمدناإنونصف)4(،

,Epstein)17.7:01تضاة)1( op. ciL,00.33 (Y

08.ص،الابقالمرجعظاظا،حن)3(

(t)518ص،ا!.4القاهز،الأص6ليليةالأمةلارغهمكار-سسضاين13:024الرسلأعمال

092-492.عى.الابقالمرجعاجينوزاباروضأ

.122صألابق،المرجع،دروذةكرمحمد)5(
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الآراءبعضفىالقرنأرباعوثلاثةوقرنا(،الباحسينبعضيرىفيما

يتجاوزلاهذاالقضاةعصرأنإلىيذهبمنهناكإنبل"2(،الأخرى

)13.الزمانمنالواحدالقرن

إلىالأقربفوالأخيوينالرأيينبينيوفقالذىالرأىكانوربما

إذ،القرنرنصفالقرنفرابة-نظنفيحاتعدو-لاأنهاإذ،ا!راب

اق.م(214اق.م)أو216عامفىالخروج-سجحالذىالرأىعلىاعنمدنا

21)1هـأمرنبتاحالملكأيامعلى 4 1- 22 fفى""شاؤلملكيةوقمِام،.م(ق

فىآخذين.م(اق250عامحوالى)الميلادقبلعشرالحادىالقرنأخرإت

.نونبنيضوعوعهدالصحراء،فىالتيهفترةالاعتبار

عنالبلادفىأقدام!ميثبتونالعبرانيونبدأفلقدالأمر،كانماوأي!

بالوناليهمانضتكما،بالمصاهرةالأصليمِنبالسكانالاختلاططريق

حيث،القدلهمالاجتماعىنظامهمأساسالقبي!لةوكاشا،قربائهمذوىمن

عشرة)حدىعلىتقسمكانتإنما،المفتوحةالأرضأنالترراةعليناتقص

وهى-ع!ثرةالئانيةالقبيلةوزعتبينما،عشرةالاثنتىتبائلهممنقبيلة

كانتإنماالمَب!للوهذه،الدينيةللخدمةالأخرىالقبائلعلى-لاوىقبيلة

فىمركزىهيكلحوللئجمعولكنهاعشالر،إلىتقسمبدورها

ثميلوهه)4،.5

هذاقارنإنماالعلماب!بعفىأنإلىالإئصارةبمكانالأهميةمنولعل

اليونانى،Amphictyony"الإمفكتيردق،بمجلسالعبرانىا!لقبلىالنظا

)1(583..Periodof the Judges, in CAH,.+ Pan,7691,2 p+ء,issfeldtءه

.01،وكلا:

.6391.,Early,Period of the Judges in Israel, Cambridge+!س,M..B Bowton

)2،1112..J.Gray, op. cit., p

.12كاعى،الابقالمرجح،دروزعزمحمي5915ص،الابقالمرجع،حىيخليب)3(

0410مى،ال!ابقالمرجع،مرعانى815-.11؟8لوع،4(
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الكاهنسلطةوكانتالدلنمه"ا"،المركزلهمنمماْللمبدأعلىلموموالذى

فإن،)ثيوقراطيةأحكومةوجودنزعمأنالمبالغةمنولكن،عطمةالأعظم

زعصاء!الأزماتأشاءفىالمَوميتصدركانأذ،سياسةتكنلمسلده

طوالالعبرانيبرنيحكمونالقضاةهوًلاءظلوقد،،"القضاةهممحليون

القضاةسلطةوكاشا،فلسطينلدخولهمالتاليبنالقرنونصفالقرن

زعماءبسلطةتذكرناالنظامهذافىوهى،والمدةالمدىمحدودةعارضة

عهد(،الأقدممراحلهانىالساميةالحياةبهشميزاللىالبدوىالثظام

ثمومن،لهموتأليدهعنهماللهرضاعلىأساسع!تعتمدالقضاةسلطةوكانت

icالربانى،الرضا)عصرالفتزهذ.سميتنقد AgeةChrisma").

مضرعينيكونواولم،اليومالمفهومبالمعنىقضاةالقضاةيكنولم

أفامهم،والمنقذلِن)لمحاربمنالأبطالمنطبقةiاكانو)نما،القديمبالمعبى

بل،البعضلبعضهمخلفاءلكونراولمنامبصهم،،لدمنلمخلصرهم،الرب

فىملوكإسرائيلفىيكنولم8واحد،وقتفىواحدمناكثرلنشهد)ئنا

عليهيطلقمنهمالواحدوكان،،الكهنةمنكانوا)ذاحتىالأيامتك

استطاعالقضاةمنواحدمتجدلاأنكوالحققاض"3(،أوملكلقبأحيانما

الحكامهوًلاءمنواحدفكل،إصرائيلبنىجميععلىسلطانهببسطان

تهديدمالزمزهذهتهددعندما،واحدةزمرةقيادةبتسلمكانوالشيوخ

القيادة)4".بتلكحتىيحثفظلمالنصر،لهكتبمااذارهو،مباث!رم

متماسكة،واحدةأمةايأياممنيومفىالغزاةمنتتألفلممناومن

وكنا:0411عى،الايقالمرجع،صمكاثى(1)

06-93,.StaemmeIsraels, ,0391 p2*لاه-Martin Noth, Das System der

,F.Unger,!ثنعهog.p,0791,.1501؟اركذ Unger's B! le Dictionaryعولشلا

.14ا-ا04ص،الالقالمرجع،صمحثى!بنينر)2(

(r)325ص،الابقالمرجع،!أئيلبخيب.

(U35.مى،ألابقالمرجعهل!لونجوعتاف
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وأواسعَااستقلالامستقلينسبالا،عشراثنىيؤلفونطويلازمنماظلوابل

أسا"سعلىبل،الدولةاساسعلىيقومانلاوحكمهمنظامهمحخيقَا،

منمجلىفىيجتمعونالعشائرضيوخفكان،الأسرةفىالأبوىالخكم

زعصاءمحيتعاوناالذىْوهؤ،القبيلةشئونفىالفصلالحكمهوالكبراء،

مفرلاالتىالقاهرةالظروفالتعاونهذاالىألجألَهمإذا،الأخرىالقب!دل

(ا(4.فيهاالتعاونمن

القصاةبهؤلاءالخاصةالرواياتفحصمنتبيننهفاٍ،حالأىوعلىا

وذبعضهاببدوفببنما،كببرةبدرجةببنوافيمانخنلفأنها،النوراةفى

وي!دو،أبهـيمالث"اقصةأوأدبورة5انتصارشعرمثلكبيرةتارخيةاهمية

تصةتنتمىوشنناأكثر،ولاأتللااسطوريةرصفةذوالآخر،بعضها

ابالالوأما،-أسن!رىاكلذاتوكأنهاكبدو،انشعبىالأدبإلىشصضون

يكنلمشمشونإنبل،دييينكمصلجنأبدأيظهرون2فلاالقصصهذه

ولم،الأنجرىعنإحداماتمائاستفلةالروا!اتهذ.أنكمازعيمَا،حتى

المسجلةاللأحداثالتاريخىالترتيبهومابالتكيدتقولانممكنمايعد

فىتوضعأنيجب"عيثئيل،تصةفىالمفصلةالحادثةانالمحتملةوالظنون

الجيلفىكانتإنمااجدكون،ابخازاتوأن،موسىبعدالثاكالجيل

01001،11)2(الرابح

بنوْاصرائيلفيهاازاغفتزيشوعمبرتأعقبانهالقضابسفرفىونقرأ

الربقسل!،اوعشتارأأيعلعبادة!تجوواتجهواالفهابى،الواحدعبادةمن

ناتدعؤرئهاإلىالضالةإسرأليلييتخبرافعادتوهثا،اذلهممنعايهم

منوخلصهمالقاضىمعالرلبكانقضاةلهبمفأقام،الغمةعنهابكث!ف

بسببانينهماأجلمنندمالرلثالأن،القاض!ىأبامكلأعداثهمبد

--327.حاالاتجا،المرجع،دلمحرانت.ول1،)

()1'335."...A.Loris, op. cit
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منأبهثرويفسدونيرجعونكانواالفاضىبرتوعند،وزاحمميممضايقتهم

عنيكفوالملها،ويسجدواليعبيوهاأخرىآلهةرراءبالذهابآبالهم

عليهموسف!إسرائيلعلىالرلبكضبنحمى،القأسيةرطريقتهمأفعالهم

بهم،)9(.ليمنحنهماعداءهم

إسرألبل،بنىارنكاسمنكانلمابئحعةاصوؤالتوراةنفدموهكذا

معقلمنمنهمتكررالذىالأمر،عجيبةبسوعةوالخلفىالدينىوانحرافهم

كذلكهوبلالمبيز،طابعهمظلىوالذى،السلامعليه،الكليمموسى

إسرائيلببنىتحلحين،وأبدلمدألَماَالتوراةتقدمهالذىالتقليدىالتعليل

الأتشنأو،القبائلأوترفضهم،العقباتطريقهمنىوتقف،النر،ب

ذلك،للفرصالن!ازوالخلق،االلتوىالطبعنتيجةوذلكالحروبعليهم

به،واشراكهمللاهعصيانهمبصببعليهمغضبقدالربأأنبوالتعليل

)سرائيللبنىفيغفريعودماصرعاننإنه-اللعجب،با-إصرأليلربليلفئ

نجيحارب.بهولتتهممحشغلين،الغفرانذلكإسرأليلبنوريدحين،ذلئهم

علىفريةلعمركلط،وتلكنصر،منييفونمالهميحققحتىو!هم،عنهم

لأ؟.إسرائيلبنوإلايقبلهالااللة

كانأفهإلىالقضاةسمْرفىتشيرأنماالتوراةفإفيالأمر،كانماراي!

غزمدن)زعحاءالخمسةالفلسدنيينأقطابيقامواان)سرائيلبنىعلى

رالصيدونيين،الكنحانيينوجمبع،وتجط(وعقرونوأشدودوعسقلان

واليموسيبنوالفرزببنموريينواقيالحيثييبنعننضلألب!انْ،بجبلالمفيمعن

معهم،.واشتركواالمصاهرةيربا!بهبموارتبطوا.)سرأليل،بنىمعسكنواالذينا

بحراكزهممحتفطينظلواإنحاكنعانسكبانأنعلىيدلمما،ْالعبادةفى

البلإدأهلمع-كانواوأئبم،تبلمنيشوعزعمهلماخلإتَا:وكياثهم

الوقوفعلىوبجمعونالدوألر،إسرأليلببنىيتربصؤن-لكئعانألمجاورة

011"001-2.23:قضاة)1(
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أصحاب-كلههذاجمانجاإلى-كانوارأنهم،والتجهمالعداءموتفمنهم

)1(.فيهمواجتماعىدينىتأثير

إسرائيل:قضاة)3(

أولهمكان!اضما،عشرخمسههذاالعضاةعصرفىالعبرانمونحكم

،.النبى!صموئيلوآخرهماعثنيئيل،

فناذ:بغعثعيئيل-أ

اسرأديلردبجعلهمنأول،النهرينآراممللثرعشتايم،)كوشانكان

بعدهااستطاع،سنواتثصانىفاستذلهم،إسر7ليلشعبعلىعذابسورو

قضىثم،الهوانهذامنينقذهمأنالأصغر،كالبأخوئنازأبن)عثيئيل

سنة92(.أربعينإسرأئيللبنى

البنياميفىجبرابنإهود-!

بنويعودحتىقناز،،بن"عثنيئيليموت)نماأنهالتوراةتحدثنا

مشاب،طكأ)عجلونعليهمالرلبفيحمل!،الأولىسيرتهمإلى)سر!ليل

المدينة)دولةويحتل،الأردنويعبر،وعماليقعمونبنىعليهميجمعالذى

مشةأ،عشؤ"ثمانىيستعبدهمثم،الجزيةدفحعلىسكانهاوبجبرأربحا،،

وذلك،أ)عجلونمنتخليصهمفىالبنيامينى!جبرابن"إهودبعدهاينج!

انتضرتالتىالفوضىيستغلثم،خدعةطريقعننومهحجرةفىباكتياله

بحساعدةايأردنمنالخربىالجانبفىمملكتهمفبدمر،المؤاببينببن

الهدفلكرفيولهذا،لنجدلهبسرعهاس!دعاهمالذلنوالأفىالمممنالبن!امحين

استقرفقدثمومن،نمقدالأردن.غربفىالمؤابمجومعلىالقضاةمن

سنة،31(.ثمانينالأرض)استراكأالتوواةتقولكماأو،حينالىالموتف

.ا7-ا3:ضاة)2(31801:ضاة)1(

.O.Eissfeldt,op..554وكدا:12-3:013قضاة،3( cit., p
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،601كاةبنث!عجر-3

إهود-الباحثينبعض-سىفيماحورىاسمهواصسل-"شعجر،خلف

ظسطينىستمالةتنلفقي،التوراةلروايةوطبقَا،)سرأليلعلىجيرا،بن

إسرالمل)1".خلصثداًلضأوهوالبمر،بمنساس

""الظصهْاببئةدبورإ:-4

)يابين،ييدالرثفباعهمجدبد،منالشريعملون)صرائيلبنوعاد

أمبالأربعةمبعدةعلىالقيحتلوهى-حاصور،)2(إهفىالكنعانىالملك

رأىفىيابينجيشرئيىسيسرا،5وقام)3(إ-ْيعقوببناثجسرغربى

مبعدةعلىالحارئبةقربعمارتل-الأم،"حرومتة-اضدينةأميروهو،التوراة

-لأاسمهيكونأنالممكنومن-مجدو)4(الغرَبىة-منالشمالإلىميلا16

منالحاكمةالطبقةمنعضو،كانفربما،كذلكذلككانفإذا،دةشأ

التى،-!رعيلدهلمدنعلىالسيادةمننوعَامارسوربماالبحر،"شعوب

فىوربماآخر،جزءاالبحرشعوبوتحتل(طزء(ا.منهإ،يحتلونالكنعانيونكان

،:إ.ا...ة،،لم؟إه؟-.إ)محاعكوسهل

القبائلبينالاتصالبقطع"سيعرا،ناثمنلقدظ،.حاكأكلاوعلى

الفزعسادلهئا،أفرايملْىالجبلىؤقبائك!الإتليمالثمبالأْ،ة!ىْالإسرأئيلية

عواجهةعلىالعبريةالقباثلمنواحدةاتجرؤؤلنم،الخقولقئْإالعملوترقف

)دساكر!ْفبملهوكانص،صركهكْلافكتعانمينإلافزاءاالسزسهالحربخمول

r!-4:!ضا)4cry"".بز:-+ا3.ا3:مضاأ)1( V.

,OEissfeldt..554ا.-ؤبهدا:82؟المإلمقد!بنالكتالههناموس)3( op. cit., p

05كهأم!41،3)حلمأم."هاة.".354:،بركذااأا103لما!المقدي.الكالههتاموس(4

!-!.8،:وكدا

013.OR,,2391 .p p!بممل)..W .F Albright, Historical Geography of, Palestin

ي.Licلاه*.op,015.0506..+".:-جم؟؟*.،.!املأأة:(95

http://kotob.has.it



-577-

الكنعانيمين،معالعدارةبتجددمباشؤولطريقة،تأئرمالإسرأليليةالقبائلأكثر

كانتولهدأالموحد،العملبمزايامعرنةالقباللكثركذلككاشاكما

لقبيلةكانتإنماالميادةأنبرىنوثأامارتبنكانو)ن،المياد*ا(لها

اللكنعانيينول(+مضادحلفكريننى،نفتالى

الوتتنفسفىوهى،لفيدوترزوجة،نبيةامرأ-،)دبوؤوممانت

ضدالموحدالعحلألىبالدعوةفمَامت،(r)ذاكوتتاسرأئيلقاضية

ئ!خصيةدواثعلهكانتفقدئداءها،لبَىمنأول6)باراقوكانالكنعاتيين

كانوهكذا،41(مرةذاتأسزتدكاناللىسيسرامنالانتقامتدفعهْإلى

الخالية،قدمىقريةوهى،نفنالىفىقادشمن-نفتالىرجلوهوأباراق،

مقالغربىانشمالإلىلأاميالوأربعةصفد،شمالىأميالعضؤمبعدبعلى

بدأتدفإنه،رسمىمركزله!كنلمأنهمند!لالزكمالقالد-)5"الحوله

المجاوزالقبيلةوكذا،نفتالىقبيلةاليهفانضصتأتباكالهووجد،المهمة

يساكرومنسىفبيلتاك!لكوأرسلترجلى،آلافعضؤلهوتدمتاأزبولونإ،

تبيلتاانضحتلقدالأخيؤالقبيلةمعالوثيقةللفرابةونظرلمبمتطوعيها،

وشياممن(61(.أفرايم)Lيوسف)بيت

واشيزودانوجاد)راؤلينتبائلأريعةوتفتفقد،اخرىئاحيةومن

القضاةسقر،يصفثهذد،لممصالحهالأنربحا،الأحداثعنبمعزل

أتمتكلماذاعطمة،قلبأتضيةراؤلينمساقى)على:بقولهذلك

عطعة،تلبمباحثراولينمساقىلدى،القمانالصغيرلسمعال!ائر

وأئصير،السفنلدىاسصوطنلماودان،سكنالأردنعبرنى)جاد(جلعاد

)7(.سكنهفرضهوفيالبعر،على:آأتا

M.،أج."ة.338-337)1( Noth, op. cit., .p .015 : (r) .A Loris, op

,Op.ciL..338.)1(..ا:14ضا،3( pك!ا..A

,cp.cit-2:9المتدىالكاليتاموس)5، .p.933-338 )1( . Vك!ا..A

(Y)ا-5517:ضاة.
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لمساعدةق!اأنرفضتبعد،عليهاي!تدللم،إسرائيليةمدينةوهناك

"يهوذا"قباللأنالجدهـبالملاحظةومن،اللعنةعليهافحلت،ايهـبره"

قدولاوىشمعونكافتنقد،للقتالكلستدعلم،ولأوى،وشمعون

ليستوكأنها،عزلةفىكانتفقد6)يغوذاأما،قبلمنللشتاتنعرضتا

الإسرائيليهء!(.القبائلمن

عئي،المتخالفةالإسرائيليةالقواتاجتمعتفلقدالأمر،ماكانوأل!

رحىولكن-نررعيل،سهلمنالشرقىالثمالىالركنفىإتابور،)2(جيل

ضفافعلىومجدو،.)تعناكبينالجنوبإلىبعمدمداوتلدإنماالحرب

ثمهذا،الحثيفعدوهمعلىكاملانصرمالإسرليليونوأبخز،افيشمون،نهر

"باراقأدخل،اوالذىالقوية،ايهؤرئهممساعدةالىهذانصرهمعزوا

انتصارفىكبيرةبدرجةساهمتهوجاءعاصفةأنوببدو،باصمهالمعركة

الأرضعلىبمناررأنهاتقومأنالحريبةالعرباثنستطعلمإذ!الإسرليليين

الرطبة.

تحط!تأنبعدآ،الأقداعلىم!ثيَاالهربعلىاصيصراأاجبروهكذا

الجهةفىالقيمتجينيةامرأةخيمةفىتتلماسرعانثم،الحريةعرباشهتوة

كرمفىالبيوعاداتمنالثقةكلوأثقَاكإن!سيسرا؟أنذلكالمجاوؤ

بحثفقدهناومن،عليهالاعئداءيمكنلاضيف!العدوتعتبرالتى.،الضيافة

المرأةهذ.كراميةْولكن،القينى،حابرامرأ!"ياعيلاخيمةفىملجأعن

-)1(.A.-933.Lods, op. ciL, p

'Y)علىزمقععإمر،ابنمرج!لىكئرفاالالرر،اقينيمىالجليكأرضفىجبلتابور،جبل

شمال.يلا12يحدةوعلى،اباصششالثرتىالجؤليشز؟رنمفأميالخمةمبعدة

الأولىشذ.القرون-لناصعد)علهأاقيتولنا،التبمجلانهاعتقادصادوتداجلبوعجبال

الىالصلاتللمظاللذكارآكناصللاثعلبهبنيتألادسالقرننها!ةوقبل،للميحبة

)قامرس.فمتهعلىللاكأنخمةكنةأكيتتركب!يومنذ،فاكدفامأنبطرسطلب

".2(ا2-ا01لماسالمنيالكاب
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لأندفعها!نماقومها،لحلفاءعيومفيهلرىكاشاالذىلسيس!راالقينية

اوتثنىبنفسها،لهقدمتهلبنمنيضربوهو،الخيمةبوكدجبهتهتحطم

امر%يا.غيلالئحاءعلىالباركبقولها:هداالوحثىعملهاعلىالتوراة

!!حابر")1،.

041:-.بعون5

ليدإسرأللِربْفيفعهمجديد،منالشريفعلبرنالاسرليليونعاد

اضالرواحتى،ألوان!العذابنيهايانيونالميأذاقهم،سبعلسنواثالمديانيين

،والصونوالمفاورالكهوفإلىوالالتجاء،ومدنهمتراهمتركالىالأمرآخر

الأ!ض،كلة)ويتلقون،المدكائيوني!زلزرعَا،زرعواماإذاالإسرليليونااوكان

ولابقرلمولاكنمأولاالحياةقوةلإسرائيليتركوقولا،غزةإلىْمجيئكإلى

فيكالجرادوبجمئرن،ْوخيامهمبمواض!هملصعدونكاةوالأنهمحم!رأ،

نذليخرلوها،بكىالأرضودخلواعدد،لجمالفمولا4لهمولي!الكحر

اْ!َالمديانيين،"2".تجلمنجدلمْ)سرائيل

إص6ليلربْهـسلوكالعادة،AOربًهم))ىإسرائيلنجويصرخوهنا

وكانبئ!مبى،سبدمن)جدعون،هو،منهمنبيلارجلا)سرائيلضعبهإلى

"يهوه،ربهنرا..خاطبهناومن،مستضعفسبطمنأنهايدركجدعون

،مديانكفمن)سر6ليلوخلصه!.،بقوتكأذبأأنمنهيظلبحين

الأصفروأنا،منسىفىال!لةهىعئيرثىماأإمرأليلاخلصنجماذا5:افيقول

المديانيينوصمتضربمعك،كونه)نىْ:لهءالربنيقولابى،،بضتفى

،315،.واحدكرجل

1J).وكلدا4.101!-6524ضا:.

,.YM.122.,6391 p!اكصلكه!!الممسال!ولماثحeBbl6+"؟hول.كل*له.

,Eissfeldt,0.."54.وكنا: op. ciL

(r)11:1-كظ))6.61،3:صلا.V
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)يهوهودعاةللربخطم!بحَاهناك)بنىانجدعرنعملهماأولوكان.ْاْ

)إذولكنه،تجبكمنبناهقدابوهكانالذى6البجل41م!ب!حهدمثمضبلوم!

نجبكرلبلا،فعملهنجهار،.ذطهبعملأنالمدلنبما!أهلإيبهبب!منبخافلابهاق

.قدعند.التىوالسارية،هدمتدالبعلبمذبح،إذ!الغد،نىالمدينةاهل

المدينة،أهلثاروهنا،بنى،ال!ممطالمذبحمحلىاعدقدالثانىوالثور،قطعت

الثوؤ.ولكبنط،يداهقدمتعاعلىوفاتَاجزاءَجدعونرأسال!يقبلواولم

وشبولونواشيرمنسىْأسباروإلر!رسلهجيعونوسسلاتخمد،فاممرعان

لا1،-"01.أ(ونفتالط

الجيم!عددوكانحرود،)2(،)عينعندالجيو!قجدعونويجمحا

ينقصه،أدطمنهالربئنطب-التوراةتروىفيحا-ألظَوثلائوناثناناكبيما،

كثرلَهمفبسبب-جاءإنالنصر-أنئيطون،الإصبرأديلصقئنيبْترلا.حتى

عنوتقاعىالجيمثىتركأننتيجتهامنكانا%صبارإتعدةوتجرىوقوتهم

أتاإ.رىحتى،اللة1عصمممن.القليلأتلإلا،أسرأئيلرجالجميعالقمَال

لم.3ألفلاوثلاث!ينأشينمنرجل.ثلا-!لةكاتتإنماالتصفيةنتيجة

قدانماالكريمالقرآناأنألىهثاالإضاراتابهءَاالأهمبةمنوول

فى)شاؤل،-الأصلىء)طالوت.صاحبهالى4وارجصالجادثه!اص!

الِئ!)نقإليَبالجنودِطالوتفَصِل)فلحا:كعالىعمصحاِنهيقِولىإلخورآةأ

هنالأمِنيا،نإنهيَطعَعهُلَئممنى،!ومنفليىَرممِئ!شزِحطفمنببهِرِ،ئبتَليئيِم

ءَأمنوارالذينهوجاوؤفلما؟.منهمالِا"اتمليَلإ.منهلاهْشرِ،!!،يي!ه+غرفةَأسشسَف

اللةَبُلاتجواإنهميطوذَالدِينقالوجنودِ"ة-جالوتأليوآلَنَاطاتةَلاقالهى!ءهه

6:5:!ا،1( 4 -. TI:0،84ح."ه؟56.ومم!ا..Eissfeldtه؟:

ضرممافيلانحوجلبوعنجبلمنالغبىلىإلثمايىالجإثبعل!جالو،عينهيحرو!)في)2،

..0،03/"ا،خدسا1اليها-+ول)كاب3".يخامنبانقربفيعيل،منلل!كاول!

--32لأ:اكنا)3، ، .A
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الضابِر-!()1(معَوالَةُْاللَأِ،لإذنِبهثيرةكَةَ.كَلَبَتْتليلةكِعَةِمِنْكَمْ

كانواإنمأ،طالوثجنودعددانإلىالمفسرينبحضذهبوقدهذا

عنشررجلا،.أودهلضعةثلائمائةمنهمالعهدعلىبقى،مقاتلألفثمانين

بدر)2(.أهلاعدةرجلا،جمثروثلاثةثلاثم!لة

جرؤوقد،)جدعونتصورإنماالإصراثيليةالتقاليدفإن،حالأىوعلى

فيغزو،جي!ثهمنالباقيةالبقيةمنالفؤمذ.راسعلىالخطريقابلأنعلى

ومدالو)دىافىرالنهبالسلبمنناجحهكرهولعدالمد!انمينمعسكر

المديانيين-جيدمأعدتدلمدوفيماكاناللى-جدعونهجومأرعب

جمالهم،ظهورعلىالمفتوحةالسهولإلىجرواقدأئهملدرجة،كثيرم

كما،الثرقناحيةالىالأردنعبرواثم-جالوانهرعبر-الأردنإلىومربوا

كانالذىللرعبحدآوضعقي)نماهذاجدعوننصرانكذلكيحيو

عقالدفاععلىالسكانتصميمألارقيأوأنه،للإسرليليئالمديانيون.!ممببه

هدا،المديانيبنقبلمنهومأىعنذلكبعينسمعنعيلملأننا،أنفسهم

دمومن،اصرائبلبنىببنطوبلةفتزبقيتقد)نطذكرا.عقْأننضلا

علىيومالانتصارأىالمديانيينه)3،"يومعنإئصعياءسفرفىنقرأنإننا

علىوانتصاز،المذهلجدعونبخاحإلىضكدونهناوالإضاو،المديانين

جبلمنالغرلىالحبالىالحمفحعند.حرليده"عينعنيالمديانيين

2".-04.،1جلبوع)4،0

Mالكاتدفحيروانبر:ه94؟:أول،!بقرسوز،MI- YitlIاللبرىتفممراrrA/ o-

كئياينلفير15ا-58062،0عى4الئرطىلفهر2/282-5386المنارهـلفعر353

?lt1-vtt l.

البريكاريخ9245-69)/:الكافْ!نمر3465-933،348لم5البرىانلر.لفحعرا،)2

سبا4-6446،لماكيرابندفص5-163ا620صهالقرلجىلفيرا2-42243لما1

.092لم4أحميلاماممند2285لم8البظرى

07هـألاه*op.cit.4،162.055).9:4اضحياء)3،
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منكثيرلم-التوراةتقيمهاكما-هذهجدعونقصةفىأنغير

I);القضاسفرفىجأءتكما-نالقصة،والمبالغاتالتناقضات I-ت!هب

لمحاربةألفالموئلاثون!شانتعداد.،جرارمجيسَاجمعقدجدعونأفيإلئ

منهمي!قلم،!ركيلوادى.فىنزلواالذبن،الم!ثرقاوشىوالعمالفة.--المدبانيبن

فمنذلكومغ،ثلإثمئاتإلاْ-معينةاختباراثبعي-جدعونمع

نا،الثلاثبمئاتهاستطاعقدإنماجدعرنبأنالتوراةتفاجئناأن.الغريب

السيف،مخترطىمقأل!رعضرينمائة،الأولىالكزنىأعدائهمنيقتل

الثانية.الكز.فى،عشرألفخممةئم

التناتضأنهصوى،ذللثلكلمقبولتفسيومنلديناليسأنهولدهى

استطاعكيف:-الكريمالقارئأيهابرئك،فخئرنوإلاالنطر،المنقطعةوالمبالغة

كانتمهمانقولرلا،فمجاعتهمكانتمهما-الثلائمالةبجنود.جدعون

منْالعمالقةْوشىوحلفائهِمالمديانيينجيشمنيقتلأن-أسلحتهم

أخرىمرة-برئكخبرنىثمأالأولىنى"الجولةألظَوعضرنحامائة،المرق

عضرخمحمهلمحلأن،أنفسهمالثلاثنائه01بجنردجدعوناسيطاع-ك!ف

المؤلفةالآلافهل.ماذا.فعل!:نفسلأتسألىولاالثانيبما؟الجولةنىألفَا،

.-!.،؟جدعونبجي!قالمديانيينمن

توراةترلهلهالذىذلكألصورأنأممتطيعلافإننى،حالاىوعلى

دَصورأن،الكريمالقاركلأأيهاأتتولك،الأخلامأضغاثفىْحتىاليهود

كيفما-تؤمنلاأو،تؤمنأنذلكبعدلكثمت!ثاء،ماتصدقوأنتريدما

لْى-،جلالهنجل-اللهمنيكؤن..وحيَاأنينكنكهذاحديثَابإن-تشاء

".""*ْ.ْ.َافةعندمنكتاب

القومبخدنإننا،بنئا.إص!ر!ليلمنوقومهجدعونإلىبدء،جملىو!كودم-

نفأقهمشد-مِن-أنهمختى،حولهوبلتفون،جدعونبحبيتظاهرون

ء..Yا6:7-8:!ناة)1(
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لجدعونإصعرأليلرجالقال5ذاٍ،ْوراثيةفلكيةيقيمألىْسألوهأدْللرجل

ر!ن،،مديانيدمنخلصتناْلأنك،)بنكوابنوابنكانتعليئاتسل!

وربصاا(،الإسرليليينعلى،)يهوهبملكيةْمكتفئماذلكيأبىجدعون

طويلة،بفترة)سرائيلفىالملوكظهربعد.أنالموجؤالقصةهذهرسصشا

رتثالفائمالإصرأئيليةالملكيةنظامضدبماشرغيريطريقكاثتورلبما

أبامعلىإسراثيلبنىببنالسائدالوضعتعكلسبالتكيدولكنها،ذلك

جدعونفإنالأمر،كانماوأي!ذاؤل،أيامعلىالملكيةظهوروتبل،جدعون

خلانتهعلىيتنازعونأبناءهوجدنانقلئمومن،كهلكسلدهمارسقد

يرثهماسوفواحد،أنامجميعما؟عليهمالسلطاتستوزعوهل،وف!لهعند

.2،لاالآخريندون

محراب)نشاءفىفكرمناولجدعونكانفلقدلمحالأىوعلى

عندماذلكحدثاعفوة،مدين!هفى"افودا،)3(أقامحينرذلك،ملكى

وصنع،المديانيينمنجمعوهاالتىالذهباقراروالإسرليليينمنجمع

هناليُ،وواءه)سرأئيلبهلوزنىعفؤفىمدينتهفىوجعلهاأفردامنهما

...ن!،"(.دليتهلجدعونذلكفكان

رئامةفىشهرغبة،كثيراتنساءمنتزوجانماانهعنفضلاطها

فىرركبكاناقىالمجتمعاتمنكثيزعاللاتمعقويةصلات

..22-8.23:ضاة)1،

9:2.)2(ضاة

وكان،بلكفوتخدجمتهكاءلإصليلىالكهظر!سلجهكانالصدؤثبهلو+؟الأنو)؟(

الهـتفينثر!طىوعلىاصفل،منوحزام،دفومنثرطش.للكتفينبوادتالبعمعلىكبت

ذهبامنيسلاسليالصدؤوفمل!مر،االالنى)صراصلأسبارواساء4عفيهشقوشحجر

دنتخدمايىالمقدفةالفرعةر!لفيها،كريم!عئرحولمالنىعلىئحثوىالضدز6وكمانت

.69(لم21،سالمفيالكاب)قاموسبطلبها.لمنافةارادةدبعنفى

.24-827:;ضا)4(
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مدينةماتزالكانتالتىه"شكيممنزوجاثهإحدىوكانتادترضائها،

،جدعونحكم-كره!لاطوكا-ضكيمتبلتفمْدفاوعن،كنعانية

البدو.منالمستوطينالحمكانحمْوقعنالشهيرالمداقع

بعي.-مراجيعون،ءوابنهحكمهاالتىالبلادنإن،حال+ىوعلى

نيماوفنوئيلسكوتو)قليممنسىمنطقةتعدرلاكانت-ضكيمياسنثناء

.(سلطه)1خاوجلهلئر،معهعياءعلىأفرايموكالا،الأردنوراء

أبيمالك:-6

الأقوياء،مداهنةمننوكاحي!لهفىلجدعونالإسرليليينحبكان

)فلفدولأمله،لهيننكرونجدعونموتبعدنراهمهناومن،الحكامونملق

،،كثيراتنساءلهكانلأنهصلبهمنخارجونولا!سبعونلجدعونكان

وا)!رولحل،بطنوكان،شكيممنامرأةمنجدعونرلد،ابيمالكوكان

وقد،منسىعلىالزعامةأصحابعفزفىيعيضونالذ!ن"جيعون،

ذلكهو،أبيمالكوكان،ئكيمفىالمدينةدلىللةعلىالزعامةهذ.امتدت

استغلالىعلىقادرآوكان،الزعامةفذ.إلىرونركانالذىالطموحالابن

فاستعانمنسىبطنليحكميمالقيالثكيمىالارستقراطىالحكمكره

مطلبه،إلىاخوالهوأجابهانجوته،بقيةدونأبيهبعدالأمرلهليكونبأ!خواله

برشا،)بعلربَهمإبيتمالمنفضة،،شافلاسبعونمالبةمعاعدةوأعطؤ

إخوتهوقتل،أليهممدينةعفرةإلىرئادهم،المغامرقمنعصابةبهااصتأجر

واحد)2،.حجرعلىرجلاسبعين-جدعونبنى-أى-هـبعلبنى

نوعههنحادثوأنظعأتصى"موإنماالحادثم!اأنعلمىومبلغ

حدثناقدأمرالأخؤ!بينْالملكعلىالتنافىلأنذلك،الفدغالتاريخنى

عرفنا.أمروالسلطانالحكمشهؤأجلمنالقتلوأنالتار!كثير،

.Loris,op,42.05وممدا:ا121أ:ا-A:13;ضا)1( ciL؟..ول

(Y)03531ت8قضاة-,: gyro:!745وكن..Eissfeldt,op.cit., pه!
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الحكمفىالراغبينمنواحديقتلأنولكن،التاريخصفحاتببنمناكثر

علىواحد،حجروعلى،اخودهمنرجلا،إسبعيناللطانفىوالطامعين

التإريخ+فىمثيلالهنعرفلممافذلك،التوراةتعبيرحد

المروعة،المجزرؤمن"بوثام،يدعىلهاخبخافلقدالأمركانماوأيما

وأورثمليمضكنمبين-"يئر،الىنرثمالمصير،بسوءينذرممقومهفىونادى

القلعةسكانوكلشكيمأهل"اجتمعثم،أخيهمنهربماهناكوأقام-

،)1(.شكيمفىالتىالنصببلوطةعندملكماأليمالكوجعلراوذهبوا

الأرصتقراطيةقبلمن،شكيمعلىملكأنفسهأبيمالكنصبوهك!ا

يكونأنرودلماولكنه،امهناحيةمنإليهاينتمىنفضههووالتىالشكيمية

حكمهفمد،القديمالكنعانىالأسلوبعلىكنعانيةمدينةعلىملبنمجرد

الجبالعلىتعيشكاشاالتى،وأنرابممنسىأسباروالىالضغ!طريقعن

والكنعانيين،الإسرلييينمنخليطَاأملاكهاصبحتولدا،شكيمحول

علىحكمهيمدأنأرادعندماقصيؤفتؤبعدعليهقضىالذىالأمر

وهى-"أرومةهإلىحكمهمقرئقلفقيثمومن،كذلكالإمرائيليةالقبائل

الحدودعني،شكيمشرقجنوبىأميالستةمبعدةعلىالحاليةالأرمة

ضكيم.فىعنهكنلاب"زبول،وأتامالأفرايمية

لهميتركانتتوثعكانتالئىالثكيميةالأرستقراطيةأملخابوهنا

عارضؤنقدثمومن،ايديهمفىالدولةسل!العريقإلىرفعؤالذىاطك

كنعانىرجلالمتمردينبينمنبرزالثالثةالشةوفى،بالخياةلهمؤثم

فىأبيمالكمكانةيأخ!أنفىالأملكبيركانعابد،بن"جعليدعى

هوأمنتائلا:الشكيحيين،كبرياءفىالنخوةيثيرأخذْ"فقدثمومن،ذمميم

وكيله،وزبولون،2بعلابنهوأما،نخدمهحتىشكيمهوومن،أبيمالك

الحبمذايجعلمنأنحنتخدمهنلماذاشكيمجمورابىرجالأخدبوا

أ،ابيمالكفأعزل،يدىفى

.022-ا916:تفاة)1(
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ولذرْودمرهاغؤحينعلىشكيمهانجمماسرعانأبيمالكاْولكن

منفضلةامدينةيكونكانال!ىالحصنعلىاستولىثمموقعها،فىالملح

أبيمالكأنغير،ْإليهلجأمنبكلالربمعبداحرقثمشكبم،ابرجتسمى

علىالحاليةطولاسوهو-اتاباص،مدبنةيحاصروهو.،نحبهقضىإنما

رحىمنبفطعةامراةعليهاألقتإذ-شكيمثرقشمالأميالتسعةمبعدة

يقولوالئلا5،يقتلهانمنهوطلب،درعهحمارسفدعا،جمجمتهفضجت

..،)1(امرأةقتلته

تاريخبة،نتالجيدوناننهتقدإِنما،أييمالكصحاولةأنببدووهكذا

فيماالأسرائيليةللملكيةمقدمةهذ.،منامرتهتسميةالصعبمنباتحتى

الىموتهبعدومنسىشكيمبينالعلاقاتعادتفلقد،حالاىوعلىبعد،

التوثرعلىدليلهىإِنمامذهاليمالكتصةفإنذلكوبع،القديموضعها

منها،يستفيدأنحاولوالتى،والكنعانيةالإسرأئيليةالأنظمةبينالموجود

ففد.كان-للنفالدطبفَا-اليماللتفإن،واخبرلم،النهابةفىدمرلهولكنها

ه2"ملكلأبنفسهاينادىالذىالأولالإصرليلى

دودو:فىلوا!دندولع-7

رجلفىودو،،ينفواةبن"ثولوعأبيمالكبفد)سر!ليلتضاءعلىقام

ليفىقضىوقدانرايم،جبلفى)شاميرهفىصاكتماكانيساكر،من

.يَ(دنه"3(.وعئربنثلاثأإسرليلى

!.ا:الجلعادىيائير-8

وتصفهدودو،بنفواةبنترلع5بعدإسرائيلقضاءعلىهذاياثيرْجاء

ئلائونولهمجحصئا،ثلإثين2علىربهبونولدلمثلاثونلهكانبأنهالتوراة

وكنا:154ا،9:28َ3-92،;ئصا،1(

015..اذ.لم,557 op. ciL, .p;153-125.0 Eissfeldt,*لاة!o.A.Lods, op: cit, .p;344 M

12)153..op.cit., p.ه*ول.r))M001"-2ا1:..تضاة
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01يائير،)1()حورتندعىتزالاماواحدةمنها،مدينة

الجلعادى:يماح-9

الأجنبيبما،:وهوالآلهةويعبدوالشر،يعملونجديدمنإسر6ليلبنوعاد

القالم-الصراعلأن،ا"عرأليللبنىبالنحمبةبالثصاذولابالجدييلي!أمر

الذممطوالتطبح،إسرأئيلبنىفىتأصلال!ىالطبحبيبن-كذلكوالدألم

هذالأن،الطعبانتصارينتهىدائماكان،رقضاتهمانبياؤهمعليهطبعهنم

تاريخهم.بدءيوممنلهمملازم!يكونيكادإنحاالطح،

الربًضثفجمى،الأجنبيةالآلهةعبادةالىإسرأليلبنوعادوهكذا

ورضضواف!وا،عمونبنىد!ليدبألفلالييينبيدولاعهم،إسرائيلعلى

فىالأردنعبرفىالذ-ش)سرائيلبنىجهيععشة،عحؤثمانى،اسرأئيلبنى

يهوذاأيظليحاربواالأردنعمونبنووعبرجلعاد،فىالذيناالآموريينأرض

جد22(.اسرائيلفتضايق،أنرالهموليتوشيامين

الإسرليليينبمنمباشزصلاتهناكتكنفْلبم،1حالاممماْوجملى

ثم،الإسرأيليةالمناطقفيبعيدميعياثسونكانوالأنهم،انعموني!نوأقربائهم

يموق-جنوب-القديمةجلعادبلادأصبحتاع!ندمابينهماالاتضاكبدأ

نحويللدبهمْأ!بحالعمونيينأنذلكمنوالأكلمأفرايملسب!مستعمرة

عبرمابرعافيثبميينهما،النزاعبدأ!دثموفي،الغربىالشمالالىالتوسع

الإصعرليبيودْ،يستصرخودْدهلدأ،مئا.كالإسرليلييبنلمهاجمةالأزدنالعمونيودْ

منيجدرألمانهمإلاهذ+،العصبيةمحنتهمنو)نقاذهمعونهوبطلبونربهم

...4الماسمه"3(.ْالألامفذ.لْىلم!ادلهم!لح.منبيئهم

09:3-ه.)1(تناة

(Y).1ضاأ:s1-A:وكنا

وكنا:01:9I)3(ضاة

الأ.يلاك!"هه.اءحأ351.00.

ول.لاله،ط!,op.cit,ا"..158-157
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تصفهكما.-وكان،الجلعادى""يفتاحالىالأنظاراتجه!وهكذا

منعصابةمع)طوبهفىوبقيمزاية،)1(،امرأةوابنبأسجبار5-التوراة

!أخذأنالإسرليليونإليهفطلب،الرعيونإخوتهطرد.انبعد،ايأفاتعن

رئيسَايعين!نشرطعلىيف!تاحفرضى،العمونيمنضدالحربفىالقيادة

الجلعاديينمنالوطنىالحرسيفتاحوجمعالنصر،لهقدرإن،القومعلى

غربى.شمالقليلةأميالمبعدةعلىالحاليةرشونىوهى-)المصافة،عند

2".يفتاخفىحلتالتى،،يهوهروح)مذبحيوجدحيثجلعاد-

ضدالجلعاديينرأسعلىبهمعترنَاقاْلايميفتاحاصبحفقدثمومن

رقدجلعاد،منيطردبموأدأيخضعهمأنمنتحكنوتدبلالعمونيين

ذلكبعدنسمعلمأننادرجةالىوصلحاسمَانصرلمهذايفتاحنصركان

حتىجلعاد،أرضلاحتلالالعصونيينجانبمنأخرىمجهرداتأيةعن

أسراليل.ملركاول،شارلأيام

منالبش!ريةالتضحيةعادةإلىهناالإشاؤبمكانالأهميةمنولعل

نذرفدإنمابفتاحأنالقضاةسفرفىالتوراةتحدثنااهدا،.حيثيفتاحعهد

بيتىأبِوابمنيخرجالذىفالخارجْ،غمونْ.لييىبنىدفعتاإنللرلي

وأصعي.للربيكونعبون،بنىعندمنبالحملامةربخوعىعنيللقالى

منتصرم،معركتهمنعادعندماالرنجلفإن.قيل،مناشرناوكما،)3(،محرقة،

اضطرانفقدثمومن،للقائةهبثالتىهىكانتإنماالوحيدةابنتهفإن

أ.أثنين)4بحهرينحكودتهبعي"يهوه،،لإلههضحيةيقدمهاوأنبنذؤيفئ

لْد)نماالأفرإيبيبنيإن!الىتذب)نباالتوراةفإن،حالاىوعلى

خاضالتىالحَربفىالاثشراكالىيدعغلملأنهيفتاحعلىتمردوا

.:11:1)1،تضا

..158'()tأء.!صا..ه,M.Noth3و07:وك!ا.Eissfelt,op. cit., pه:

(r)03،:نضاة iا-i.3ء(t)ففاi 11:34-. a.
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النصرفيهالهكتب،إحرل!عليهاأعلنرافقدئموبنعمونبنئضدغمارها

وأربببناثنيقمنهمئتللْدانهألىاكش.ضاة.سفرروايةْةو!ذهببل،عني!م

.،العمونيينعلينصر،بعدالبلادعلىحاكص!يمْتحاصبحوهكذاالفا،

بنوغلطابئنْكانواربماالذ-ش-الأفرألممينضدس،ساعهفىبخاحهل!لعد

المَا!ىفتضبيثغلواستضرتإسر!ليلبنىأسباروسالرعلىالزكامةمن

!أ.ْةْ".ْمماته)1(حئَ-!ئيناشثطوال-إمر6ليلىبئىفْى

.ا،.إبصان-014

ائهالتوراةوكروىلحم،)2"،"بيتمنللصاناءصائيللبنىْوتضى

الخارجمنوأل!!،الخارجلىأرصلهن،ابنةونوثلافيابنَائلاثونلهاكائا

بيتفىودفنومات،سنينسبع%سرأئيللبنىو!ضىألبنيةابنةبئلاثين

-.لحم،)3(.

ا:الزبولونىإيلون-91

أرضفىودنجنوعات،2ستينعثرللصان2بعدلإسركيلوقضر!

"..10،1رْبولون)4(0

101الفركودى:هلإَلبنعبدرن+12

وثلاثودْاحفيايم،اينماأرب!وبىْلهوكانلللونْ،بعدلإسرلي!وتضىْ:

.Noth,op,.ه.1158،كنا:ااv-121،:تض!.أ)1، ciL.ملإ*

(T)فىصفأآراحيل!ميفئوكاث،ل!رشلممنالضو*الى-دفلأفيمبعدأعلىودفع.لحملمحت

و!لهـصهافىاليه"رملفئلاود،رأسوممطرراعوثروعزنممىعحكنوف!ها،!لن!امين

للا-لمحتحالي/فاككاشهإنج!الئاسر;ىْوابولودة،أليذزءيريمامهيألىْ!للامع!ابخ

،هناكأ.بهنمط0033جكامحوبىفى6"ههلانةلابرطور!ةبخترئد،ناكولاديهأوئتشان

3لوفى،)انظر:ألعالمفىميحمةكمي!ةاقدم،س!ها،ولدتدالميحانطنالتىالمنازفرئ

35:9i2:32لانعموثل!17:211اولصوثيل(91:ا!ارابههـث؟eسقامأ،:3متىs

.Unger,op.-0141014.بربهن!إ:221-60.ءلماالمقيسالكتإب cit., p!ه!.

.1-21:112تضاة0(80101-:؟2ضاة)كأ(
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ودننماتثم،سنينثمانىلإمرأليلوتضىجححئا،سبعبنعلى!برن

العمالقاء2(.جبلفىأفرايمأرضنى"فرعتون،11،نى

ثمضون:-13

ليد!الرفيفيفعهم،الرفياعينىفىالضريعحلونإسر6ليلبنوعاد

بن)ش!-خه!ونالمرحلةفي.خلالبرزوقدست*3"،أربعينالفلسطينيين

وادىمنالشماليةالضفةعدىوتقع-)صركه،من،فىانسب!منمثوح،

فاضياوصار-4(القدسماكربميلا14هبعد-علىالصرار()وادىسورق

.ا"ا"سنهءه،.ْعثرينإسرائيلعلى

اذكانفى-!ر-جيصيقولكما-الماردالبطلشبشرنوليدوأن

:أنالمقذ!بىالكتابزكروقدالكبار،اسرائيلبنىقضاةبينكربيةشخصية

عامَا،عشريننطيلةاسرائيلىينىفىالقاضىمنصبيثغلكانشمشون

لشخصيته2وفقَااصيرهاالتىالقفحائيةأحكامهعنشيئَايذكرلمولكنه

منشمشونأحكامفحوىعلىحكمَانصدران-لثاكانوإذ،القضائية

مةخرةيعدالرجلهذاكانإذانتشككأنلنايحقفإنه،أفعالهطبيعةخلال

فىتت!ثلماكثيماكانتموبتهأنذلكالإسرليلىالقضاءتاريخفى

وفر،،الناسيختزنهاالتىالذؤمؤنأحر)قوفىوالعراك،الشغبإحدأث

شخصيبمانىليدوكانشمئونأنإىالدعاؤييوتعلىالترددكثز

الكف!ءالقاضىشخصيةفىلمدوكالطمماكثر،الخليعالفاجرالطليق

)6(نمىالصالى

.)نابلى(ضكليمبخوشنرلىالميلونصفاميالصبحةمبعيةعلى،الحاليةفرعلة:.وهىفرعتون(!ا

67601(لم3المفدسالكابفامؤس؟!انظر

الا014-ءا21:13قض!.)2،

.15:31قضاة(o).024ْلم2المقنىالكتا!تاموس)4(.ا13:3ضة)3،

القاهز،،للراهيمنبيلةدرجحة،الثانىالبز4القديمالحهيننافولكلورنررر،جصى61،

.13ص،ام674
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وإنها،القانونيةالأحكاممنجانةقالمةنعالجلنننحنثمومن

الحكاباتقبلنا)ذاأنناذلك،والحبالحربفىلائقةغيرمحمليةمغامرات

بهاملتزمونونحنالفاجر-الطاشقهذاعنالقضاةسفرافىدونتالتى

.نظامية،بحربت!يقملمأنهبخدفإتنا.كيرها-نملكلالأنناضك،دون

قومه،اسضذلواالذ-فىالفلسطنيينضدمح!لحوطنىبعصيانبقملمكما

ئم،المتجولالفارسبوصفهعليهممفاجئهجومبمجرديقومكانوإنصا

هذهفىوحتىبد.،فىيقعآخرعحلاحبأىححار،(أوبفكيضربهم

يسلبأنفىيتورعلمأنهإذوالنهبالسلبعلىتقومكانتالثىالغارات

تخليصفكؤفإن،كذلكثروثهممنالمحتملومن،ملابسهممنضحاياه

له،يتراءىماآخرالشواهد-كلمنيتضح-بهماالعبوديةمنقومه

،مخادعمغامرمَصةهى)نممانهايتهاحتىبدايتهاِمنقصتهفإنولاختصار

نزواتارضاءسوىيشىءيكترثولا،جامحةعاطفيةثبرراتتحركه

.الوقتياءا(.

منالإصحاخاتفىالئوراةتفدمهاكحا-فصتهإلىرجعناماوإذا

.المبإلغةمنالكئيرقيها-الرايناالقضاةسفرمنعشرالسادسالىعضرالثالث

إلى،عوراتمنفيهاوماصاحبها،شضيةعنتقدمهعمائضلأ!والخيال

يهجممرةفهو،إل!خارقةقوتهحولددورالتىالأساطيرمنال!يرجانب

أخرىمزوهويد.،شىء)2(،ئى،.ولي!.ابجدىكثقئيضقهأسيعلى

آوى(،)ابنلعلببلاثملإلةعليهايطقبأنالفلسطينيينمحاصيليجرق

وهو،.الزيئون)3(ليكروموالزرعالاكداسافتحرقإاذيالهابنبالمشاعلربطت

فكمنبعظمرجك/ألفمنهمفيقتلالفلسطينيمنعلىيهجمئالثةمز

ميت)4(.حممار

.13-14ص،الابقالمرجعنفس(1)

4!.:115ضا31(

(Y)14:5-6.ضاة

5-17..5011ئاة)4،
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المدينةأهلبذلكويعرفكزفىزانيةامرأةعنديدخلرابعةمزوهو

فىيقؤمشمشونولكن،المدينةباب.عنيلقتلهكمينمافبعدونقومها،من

الحارضةْمعوقلعهماوالقالمتينالمذينةبابمصراعىفيأخذه،الليلنصف

امقابلفىالذىالجبلرأسإلىبهماوصعد،كفتطعلىووضعهما

s،.11حبرون

شمشونقصةعن،القضاةسفرمنعشرالسادسالإصحاحفىونقرأ

الأمرآخرثهقاحتىتيادته،ْزماملهاوأسلمحبهافىرقعوكيف،ودلبلة

رأسهيحلولم5إذ،قوتهصرنيهيكمنالذىشعرهتصتأنبعدالحجنإلى

ويصبحقركه،تفارقهشعؤحلقفإن،أمهبطنمناللّهنذ-رلأنه،موسى

منفيقتل،شعرهنبتانبعدترتهيستعيداماسرعانغيرأنهالنان!(كأحد

اجون،)ayْ.)2إلههملمتفىاجتمعواقدآلافثلاثةالفلسطنيمن

القصصنوعمنوكأنها،شصضونعنرواياتْالتوراةتبدووهكذأ2

هىدانما،اصيلةليستنهىهذافىوخى،البدوىالفولكلورأو،الحعبى

كانوا)نماالعبريبناننرىفملا،كربي!ةوأخرىشرثية،لأساطرتقليذ

مجردوأنضعؤفىتكمنكانت)نصاالمهولةشمشونقؤانيعنقدون

ولم-كفنيهعلىسَدلىكانتالتىالشعثاءاالطويلةْثمعؤخصلاتحلق

ومن،للعادةالخارقةقوثهيسلبهلأنكافيَاكانإننا-ْأظانرهنعومةمنذتحلق

بعضانفىالاعتقادوهذا،البطوليةبأعمالهالقيانمعنعاجز،يصبحثم

امملابههمنىلغ!مدونالذفىهؤلاءوبخاصهوالنع!اء،الرجالمن"الأ-ماء

العالم،انحاءمنجفاتْكثيزفى4ينتثر،شمشونمثلللعادةخارتةلفوة

3".وغيرهاال!ثنرميةالهندجزرمنأأمبوينا،جزيرةقىكما

ا-16.3:تاة)1(

(Y)16.03؟ضاة-!

-.3-ا6عى4ال!ابقالمرحعفر!راجصىألظر:)3(
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-التوراةترويهاكما-شمشونقصةيقرأنالذىالأمر،كانماوأيأ

فركم،كذلكا؟ستنكارالِكنلمإدط4،والتسأؤلألثجبإلىتدعوأموؤاليرى

الكيانغلىالحفاظالأولىمهمهلليهود،قوميَابطلإ.نكانشحشونأن

تبنةوهى-)تمنهَ،منفلسطينيةامرأةمنيتزوجصإنه،1ترمهلبنىالقومى

مخالفة2ذلكوفى.شبس!ييتغربىجنوبىأميالائلاثةمبعدةعلىالحالية

نخرمالتىالتوراةلنصوصالصريحةمخالفتهعنفضلا،تومىكزعيمنلركزه

لوالديهعصيائاذلكفىأنجانبإلىهذا،الإسرائيلياتغيرمنالزوافي

منهما.رنجةغيرعلىقبولهإلىاضطراثم،الزواجهذارفضااللذين

لروايةطبفافهو-ذلكومع،موتهيومإلىالبصمنالرفي2-نذهوثم

الوثنياتغزةنصاءمنالغوانىأحضانبيناوق!لهاجملقيلنىإنما-التوراة-

امرأةأحضانإلىينتقلبهفإذا،ذلكجراءمنللفر-.:يانهتتعوضوحبن

يديها.علىنهايتهتكوندليلةتدعىيىورقواد!طفى-أخرى

يخوضعلاولكته،الفلسطينييننيرمناليهودقومهلتحريرمكر!ر،وهر

فقصةالنساء،أجلمنكلهامغامراتهكاشاوإنما،ذلكأجلمنالمعارك

الىالطريقفىوهوكاشا)نما،وفتلهففسخهيديهبينةاخاالذىالأسد

أوئاتهيقضىثبم،يهوهلرئهمخالفةمنذلكفيما،"معتصخةفىالتىالمراة

منهتؤخ!حينالفلسطينيينمحاصيليحرفثم،والأحاجىالألغازفىمعها

!أخذانمنخوفَا،هذهفعلتهعلىاليهودقومهفيثوركصبَا،المراةثلك

للفلسدتجيينويسلمونهبجبليبنيونقونهبهمفإذا،منهنمبثأرهمالفلسطينيون

بغظم،رجلألفمثهنمفيفتلبهحلتقدالربَروحوكأنالتورأة،فتصوؤ

غزمنزانيةامراةعندمنتصفهإلىالليليقضىوهو،ميتحمارفكمن

وهووقد.اظهرْكلْلْوته،!بهفإذامنهالتخلصبغيةبهفومهالِحيطوعند

سزكتمان!ستطيعلاولكنه،1رأسهشعرفىسراقركهوضح2النذهـاللى

المحزنة.نهابتهنتكونأحضانهابينوهو،لدليلهبهنيبوح
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استمرفلقدئ!يئما،الأمرمنيغيرأندرنشمثونحياةان!تهترهكذا

السلاحفىتفوقهمبفضلالبلاد،فىالعلياالكلمةأصحابالفلسينيون

وهكذا،والهجومالدفاعأعلحةصغوفىالحدررهاستخيامفىولراعتهم

الحياةاعليكعودواالذ-ت،للفلسطينبعنالخضوععلىالإسرديليوناجبر

الىالإسرليليينآثارالفلسطينيوناقتفىثم،الأ!ليةمواطنهمفىالجبلية

من-المصريونوكذا-الكنعانيونيتصكنلمالتى،الصينةالقليلةالمناطق

إليها.الوصول

ونروسعجلاتمنفيهابما-الفلحمطنيةالأع!لحةلعظمةممانولقد

الأسلحةعلىالتفوق-ضخمةورماحعطمةوسيوفمستيفئضخمة

وتب!ين،فلسطينإخضاعفىالواضحالأئرلهكانمما8للساميمنالمتواضعة

الأسلحةلمدىالإسرليليينبينالثائعالتالير)جليات(،اجالوتقصة

الأثرالأسلحةلامملاككانوربما،اخضعوهمال!!لهؤلاءالضخمة

للفلح!دنيين.الكاملالنصرفىالديحى

تأسيىعلىللعملمحاولاتأيةالفلحطنيونيب!للمذلكومح

فىمستعمراتهمأبعي)جت،وكانت،المرتفعاتفىفلحمطني!ةمستعحرات

ذلككانوربما،وزكلاجاللدباستثناءالغرى،المنحدرعلىالبلادداخل

لأنوربما،الداخلفىالمستقركالعبرانيعنللسكانال!يرالعداءبسبب

البحر،منترلمةأماكنفىمدنهميؤسسواأنفضلواالفلسطينييبئالغزاة

ثم،الكروموتلالالبحريةالطرقعلىيمطرواانطريقهاعنيصكنهموالتى

.الياخليهءا(المرتفعةالأراضى

الكاهن:عالى-41

فىلإسرائيلقاضيَا"الكاهنعالىاصبح،اق.م050عامحوالىوفى

,R.Hall..116-115ا( op.cit, p

Eissfeldt,0.ساف."71.558,0155-057وكن!:
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قوةيوتفواأناهئناءهاإصرأليلبنويحمتطعلمسنة)1(،104ولمدة،)نميلوه،

ومنحريتهمأجلمنينا!لواأنالإصرليلحوناضطرهنارمن4،الفلسدنيين

سَحدوان،الداخليةالخلافاتلحسمتضطرالقبهللولدأت،عمْيدتهماجل

الملكيةتيامالى،فيهئحاحهموأدئ،النضالهذاأدىوتد،داخليةكجبهة

صموئيلحياةأئناءرفى،الكاهنعالىأيامبعد،فلسطبنفىالإسرأليلية

النبى.

"أفيق،فىوالفلسطنيبنالإسرليليبنبينالكبيرةالمعاركأولىكاشا

كيلوا5مبعدةوعلى،العينرأسقرب،الحديثةالمحمرتلالاَنومكانها-

وهى،الأرضلأواسطالفلصطينىالغزوالىأدتوالتى-حيفاشرقمترم

إنماالإسرليليينأنذلك،وشيامينأفرابمسبطا!شغلهاكانالتىالمنطقة

الذى،العوجهلنهرالأعلىالمجرىفى"افيق،ْفىقو6لهمجمحواقدكانوا

افا.ياشمالىالمتوسطالبحرنحو!ساب

موألىمكانوهو،الإعرائيليةللمناطقالشماليةال!ودعلىافيقوتقع

منبالمربلرلفعال!ى،فلسطينو!جبالعلىهجومأىفىللهرب

هذاومثلنيها،الرئيصبةالإسرأديليةالقبائلاستقرثحيث،أفيقئرق

همبالتكيدالفلسطنيينلأنذلك،هدفهمكانانهالواضحمنالهجوم

البحرشحوبمنجماعاتومعهماثموا-وقدالمبادؤزماماخذواالذين

المدند!بلاتتحتلهكاشاالذى،الساحلىالسهلعلىالسيادة-الأخرى

مااإذا،الإسرائيليةالقبالللإخضاعمضطرينكانوافقددمومن،الكنعانية

تجحعالخطرهذامواجهةوفىالبلاد،كلعلىسيادثهمبسطفىركبوا

فىالجبالحافةعلىEbenezerادسنزيرهيدعىمكانفىالإسرليليول!

أفيق.مراجهة

)1(.104-108.Baltimole,1935,pله!عأ.W .F Albright, Archaeology and the Religion of

0.."،ع.571وكذا: Eissfeldt, op.Ci
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الجانجامنفعليَااشتركمنبالتكيد،القولالمستحيلومن

قبيلةمنالوطنىالحرستؤالأعماسيونالمشتركونكانفربصا،الإسرليلى

الأسرائيليةالقبائلولكن،أنيقمنتهد!دآالقباللكثركانتالتى،أفرايم

كماما،بقدرساهتقدوانهالأبداالوس!،فلسطعنجبالفىالمجاورة

1(.ال!زهذالمواجهةالأخرىالقبائلبعضساهحت

لايقهر،الذىالعدوهذاضدالنصرانهلعهمفىللإسرليليينبداوقد

معيمأحضروا.نجفدبناومنن،للعا"عودط-خا+رقطرلقعنإلايتجققلن

"وجودولعليينهم)2(،ربهموجودليضمنوا،،)شيلوهمنالمقدس()التابوت

الإسرائيليةللقباللتحافامملأنيعنى،الإدرليليينمعسكربينالتابوت

القصة،مننحرفماقيروعلى،الفلسطنيينضدهناموجو!كانأذعا

للدناعالإسرليلىالقبلىالتحا!افيهايثفدمالتىالأولىالمؤكاشاففد

فيهايتعرضالتىالأولىالمؤأنهاذلكفىالسببولعل،أسر!ديلعن

الفل!ب!طنيين.باقؤللتهديدذأتهالإسرليلىالوجود

وعندما،الفلسطنيينضدمعركتانهناككانتنلقدالحقيقةوفى

قىلما،المعونة)حجرعنداالدفاعفىاضتركتالتىالإسرأليليةالفرقفئلت

الإسرائيليةالقبائلتحالفكلاستدعتماسرعانفإنها،المصفاةمن

أرسل5إذا،الربةعهداببتابوتالمؤه!+معهموجاءواالثانيةللجولةاستعدادلم

علىالجالسالجنوداالربعهيتابوتمناهناكوحملواشيلؤإلىالشحب

وكان،اللَة،عهدتابوتمعوفينحاسحفنىجمالىابناهناكوكان،الكروبيم

وخاف،صفهمفىالتابوت!اجا)يهوه،يحملأنذلكوراءمنالهدف

cryالبربةأالضرباتبجميعمصرضربواالذكالآلفة)هؤلاءمنالفلسطنبودط

أيهارجالااوكونوا"تشددواان،الفلسطينيينمنمنادنادىوهنا

,Eissfeldt.0.571.0أ op. ciL, p:أء."ه."،!أ.166-165وممنا,Noth!ص

(Roth.op. cit., .p .14 (Yبم.+(r)4.4،8:أل!سوليل
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فكرنوا،لكمهماستعبدواكما،للعبرانيينتستعبدؤالئلا،الفلسطنيون

مرالنصلهموكثب،الرجالبشجاعةالفلسطنيونوحارب،رصجالا.وحاربوا،11(

إسرائيلمنوسف!،جدمعطمةالضربةوكانت،الإسرليلييناعدائهمعلى

مما،وفينحاسحفنى،عالىابناوماث،اللةتابوتوأخذ2،رجلألفثلاتون

ثيابهمبمزقونوجعلهموالذعر،التشاؤمعظيمإسرأليلينىنفوسفىألار

عنسقط5،الكاهنعالىإلىالخبرو!لولمابيت،كلنىوبنوحون

كانلأنه،وماترقبتهفانكسرت،البابجانبإلىالوراءهإلىالكرسى

صنة،)2".أربعينلإسر!ليلقضىرقدوثقيلا،شيخمارجلا

بعد-يقول)رسياالثبىأنحتى،مروعةالهزيمةهذهنتيجةوكاذت

حتىوأنهدمر،لْدإنماالتابوتمقركانال!ىشيلوهمعبد.هإنإ-لْروناربعة

كلوفىالمعبد)3"،خراثر!لةيمكنكانj(r.)626-.58عصز

نىانتصأرممبحدالفلسطينيونبهقامقدانمااليمار،هذا،.فإنالاحتمالات

التابوتوفعأنولعد،)شيلؤ،الىالهبوروفىالحيرةاعالاهمالذى"ابنزوره

كهنةوهاجر،لهمقرلمكانالذىالمبعددمرواقدنإنهم،أيديهمفىنفصه

الذىسكوبى،جعلاىالمكبر،جبلعلىانهاوبظن111"نوب،الىشيلؤ

ه".القدشمنال!ثرقىالثمالإلىيقع

القبالليجمعكانالذىالرئيسىالمعبيالفلسطينيوندعروهك!ا

نفسها)سرليلبنىقبائلأخضعواأنهمكحاجميغا،الإسرائيلية

4-ال!!موئيل)1،

ا:11،18.أولسموليل)2،

وكنا:،12471،261،6،91،لدصا)3،

202.."5,F301!اسW.F. Albright, Archaeology and the Religion of I

,M.16Noth.؟2)4( op. cit., p

H..وكد: Kjaer ، in JPOS, lo, ,0391 ." 8F

2سالمنيالكعا-ناموس)5( iا"9لم)I,_jت.i6791،.

http://kotob.has.it



895--

فىوالنصب،العبراتيةالمناطقفىالعسكريةالثكتاتوأقاموا،لسلطانهمأ؟"

كيلوخمحمةمبعدةعلىتقعالتىالفولثلوهى-(Y)1بنيامين)جبعة

تشيرالنصبهذ.ثينتفسصراءحالاأىوعلى-أورشليمشمالىمترات

نذكارىنصبإلىاتثبر)نما،الاحتمالاتكئوفىأنهااو،حاكمالى

أهمياءبم(.)سرائيلمناطقكئرعلىئهمياالفلسطنيونأكدفلقدللنصر،

فىالرئيصيةالجبالاحتلواقدالفلسدفيينأنفلابيالأمر،كانماوأي!

أسلحةصناعةمنمنعوهمحين،إسر!ليلسلاحرنزعوا،الأردنغرب

حتى،المعادنفىالحملمنْالإسرليليينمنعطريقعنوذلك،جديدة

الأدواتمن!حتاجونمالطلبالفلسطنيينالىال!هابعلىيجبروهم

قوىوهكدا،الأخرىوالسلميةالزراعيةبالاستعبالإتحتىالخاصة

وضعف،السلاحنىتفوقهمطريقعنالسياسيةامتيازأتهمالفلسطنيون

بينالثوؤفكؤعلىالقضاءعنذصلاهذا،عنهممنعهبلفيه،أعد!لهم

."الإسرديليينول

،1(5.167-166.pهه0مأ!ع,M.Noth

5،.05وكذا: in JPOS, ,0391,oI p3!ثل.H Kjear, The Excavation of

(Y)أل!15:5،13:3.س!ويل

05م!أ4ssfeld"ه.آحئا.ه..572(13

.op".1.033:اوكذ ciLول.هـكم!ا

5،.،هTا-13:92أولسحوئيل)4( ." .571 .list."ا!أص!.ه4حأه

وكدا:

.G.E.Wright,Isamuel:13,22-91 in Biblical Archaeologist,,4391,6 .p F33
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الأللالفصل

الإسراليليةالملكيةقيام

علىصلطانهاتبسطأفييوصَال!كاقدرلم)سرائلانأشتاده!ى

ظل-ضئيلةذقةعدافيما-الثاطىلأظثلك،لىالأرمنالغربيةالضفة

منظئا،شعبَامصرمنالخروجنترةنىكائواالذين،الكنعانيينأيدىفى

وصررعكالمدنوالمادىالثقافىالتأئيرإنبلالتجارةعلىمع!ميطر،ناجخا

الكنعانيينانتصاصدونيعوقحدلمبلخ،الداخليةالأقاليمعنىعيدا،لي

أسبا!منحلفتكوينبالتالىويعوق،الإسرليليينضينادكا.بوابمطة

)؟(.الش!مالنجه!وقبائلهماسرأديل

ناحبةفىوالفلسطينيون،نجاحيةفىالكنعانيونكاننقيهناومن

المديانيونكانكذلك،الرحىضقىبيناصر6ليلبنيلهندرن،أخرى

Aسرأئيل،حدود-جملىالإ.غاؤعنيك!ونلاوالآراميونوالعحونبونوالمؤابيون

قبلالانيةالألف.ختاموفى،الداخلعناصر6ليلتمزقءحيمئذالفرتةوكانت

.2(.ثاملأيكونيكاداضمحلالنىإسر،ليلكانتالميلاد

كها،يعتصمراوأنالوحدةالىاصراثيلبنويتطعأنلابدكا)ناماومن

افوضىعلىالفضاءحبكانفلسدن،منوطردواربحهم2ذهبتلهالا

فىللتفكيرمجيكيربهان،ةالوحيوتحقيقإسر،ليلبنىبعنأطنابهاالضاربة

مكتفيماسبطكلكاناطالمالمجاوؤالثعوبغاراتمنالبلادعلىالحفاظ

الأسباروبحالة!بالىأندونوتتئا،أعداء.وبصي،كيانهعلىبالحف!ظ

)سر6ليلثكونأنجبكان،عامةبصفةالبلادحالةعننضلا،المجاورة

واصتقامته)3(.استقلالهنحومثتركةغيرةتحفزهواحدمشعئا

وانالر:5347مى،كاي!المرجعهميخايلبخيب(1)

1887,.esIsrael, Berlinلا،.B Stads. Geschichte des Vo

,Eissfeldt.0..057:و-كذا4115صهالابقالمرجع،موصكاتىتجيو)2( op. cit., p

(r)65.عى67911القاهزداردامرفىالقىدرجمةالن،صمرثيلحياةماروا.ب.ف

http://kotob.has.it



-206-

كانوالتى،الإسرأديليةالملكيةلقيامالضروريةالعواملتجمعترهكذا

منواحدمكانوالذىالإسرليليهين4علىالفلسطينيينضغطارلا()منها

عليهمملكوتنصيب،مملكةوإنشاء،إسرأليلبنىقوىلتجمغالعاملأقوكط

ولينبينهما!زنياشتدادفرصةالإسنرليليودطاهئبلافقدثمومن

الفلسطنيينْتهديدأنالأضحكانوربماْ،مملكةلهم-فأنشأواالفلسدنييق

الملكيةقيامفىْالسببهوبهانإنما،أصاسهمنالإهـسقيلىللكيان

:011.الإسرأسِلية

لحكحونب!ن.أ!واميعحشونكانوأإنضاالإسرلملنننأنأثانئا(ومنها

والفلسطنيونبرملوكلهمكانرالمؤابيرنوالعمونيوننالآدوميون،بملوك

دفعمما،مدنممالكللفينيقيينكانكما،بالملوكأشبهأتطابلهمكان

كذلك.تاضيمالهمريكونم4،حرولهمبحارببملكالمطاالبةإلىإشوائيلبتى

ضعيفة"أيادتسلمتهقدكانإنماالإشرليلىالكهنوتأن.أثالثما(ومنفا

اليعازر،)4يامنييهن+لم)اغالى،أن4هذايؤيدومما4)قينحابر،أيانممنذ

فىالخلافةتصثمبرأنيجبوالذى،السلامعليههارودطلسيذلاالأكبرالابن

ا".ايثعار6ةالأصغرالابنييتمنبل،نسله

يمفيالم،فيئحايى،و)احمئى،أعألى،41ولذئأدْ)رابعَا(ومئها؟"ْْ

كاباتوس!الوثنيةالغبادةانواعاأئ!ردتكبانلاكانابل،الجشعبطمعهما

فىتضارسكانتإنمأ،الدنسة"الثهوانيةال!وساأنذلك،أ)شيلوهوكروم

كير،هاروننسلفيألكفئةتدنمىتكنلمول!ص.ما،الفدممنذالوثنيةالأعياد

كاناأنهحارغم-أنهماحتىاجدأ،تسفلاقد)نماالشابينهذلِنان

المعيد.علىيثرددنكن"أللاتىالنسؤإنسماداعنبترددالنم-متزوجين

وم!مع،(+بالنساء)1يليقا.عملاتتطلبكاشاْالتىبالخدماتْللقيام،المهدس

ايضاجعونل!لأنهنم-كانواْ،اعمرأليلنجنىبجميغبنوهفطهمابكل،)عالى

24.03ص،الابقالمرجعنفس()1
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الغضبإعلانمنبدلاولكثهالاجتحاع)1(،خيصةْفقالمجتحعاتالنساء

تعملونلماذا:)فقال،اللدفالتوليخبهذااكتفىالعنيفوالتهديدالشديد،

يبنى،لا،الشعبهذاجميعمنالخبيثةبأموركمأسمعلأنىالأمور/هذه

-يتحدون،21".الربشعبتجعلون،ادمعالذىالخبرحسنمالي!ىلأنه

سابمْةبححاولإتعلمعلىكانواربماالإسرليليينأن)خامسعما(ومنهاْ

أبيمالك،وولدهجدعونأيامعلىحدثكماإسرأليلية،ملكيةقيامعن،

إذملكئا،إسرائيلفىالحكميجعلالتوراةفىنصَاهناكأندسَا().ومنها

إل!كالردبيعطيكالتىالأرضإلىألمجتمتى،التثنيةسفرفىجاء

الذينالأمكجميعملكماعلىاجعلفلتفإنفيها،وسكنتوامتلكتها

وس!من،إلهكالربُيختارهالذكلماملكما،عليكتجعلفإنكحولى،

لييأجنبيَارجلاعايكتجعلأنلكيحللاملكَا،عليكتجعلإخوتلث

ربأ"يهؤمنهبة:هىاذنالإسرأليليةنالملكيةثمومن،)3(،أخاكهو

)صرائيلة،.لشعبهJديلMسر

مذاولعلالحرقية،إسر9ليللحدودالعموتىالتهديد)سابغا(ومنها

)نما-الإسرائيلبةالمدنمنالكثيروتدميرهالفلسدفىالتهديديجانبالسبب

ضيوخمنالملألأنذلك،الإسرائيليهالملكية4لفيامالمباثمرالسببكان

بعداخرىمرةالقوميتفوقأنمن،شدييخوففىكانواإنحاإسر6ليل

قدممانااللذكوأببا،أءسئيلولدبهوأنبخاصة،النبىَ،)صموئيلموت

ذريعَانشلافشلاالجنوبمنالمملكةحيودأقصىفىلمساعدتهاختارهما

رشوةوأخداالمكسببرراءمال!بل،طريقهفىبحملكانلم5مهصتهما،فىْ

.23-224:أولصمولى)2،.2:22أوهصموئيل)1(

(r)1ث!ية 0 ? ?-o ?:f V.

(Elementsin the Is- (Eكأمحانا!9أ!kel, General Oriental and Spec!كل.S Mowin

0raclite.ك! Conception of the Sacral Kingdom, ,9591 p
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الداخلى،والاضطراب،الخارجىالتهدبدادىوهكدا،للقضاء،)1(وعوجما

علىملكبتتوبجوالمطالبة،الاجتماعإلىإسرأليلشيوخيضطرأنإلى

اإصرأئيل.شعب

تاريخبدايةيعد)نما،الإسرائيليةانلكيةتأسيىفإن،حالأىوعلى

اح!تفظوالديهمدَممونواضحةقوميةصفاتأخذتحيث،الإسرأئيليةالأمة

فىتصرنهممنوزادث،والتعاونالاتحادعلىساعدكلهموقد،ولفرديتهمبها

بحديصبحولم،مضىقدكانالقضاةعصرلأنذلك،القومىشعورهم

فيهتستطعولمنلسطن،فىضئيلسلطانمنظلشبهالاللإسرليلمن

قطعةمنعليهاستولتماعلىبمشقة.ددافعانإلاالقبالل،منواحدة

..صغيؤأرض

انعلىبقادرالفضاةهؤلاءمنواحديكنلمانهعنفضلاهذا

واحدةزمرةقيادةكسلمكانوانما2إسرآئيلبنىكلعلىسلطانهلمس!

يحفظلمالنصرلهكتبماإذاوهومباشرآ،تهييايمالزمزهذهتهددعندما

باتمهاءكنتهىكانتانماالقاضىمهمةلأندلكالزعؤنلكبقبادةحنى

ثلا!ثأوحالتينفىإلاتدمولموجودما،استدعتالتىالخاضةالضائقة

فىحدثكما،ْالقاضىبهافامبارؤاأعمالبقالهاإلى.دعتإذا،حالات

01.وجدعوندجمؤحالثى-

أصسىعلىْالانستقرلمالب!يدةالإشرائيليةالملكيةهذ.فإن،ذلكومع

محتقطنظلوالْدالإسرليليين")نماأنعننضلا،الخارجمنمقتبسة

كانواالإسرليليينان"يدوكما،الإدار!ةبادسون"خعصفيماالقبلىبالنظاما

الؤراةلناصورتفلقدالاتجا.،هذايتجهواأنعلىالظروفبحكممكرهين

عليهاتعزكانْت،الجديدةالزعامةوسىالقديصةاالحريةبينمترددةقبائلهـم

يظهر،الواقعبالأمربالرضىالعدومنالخوفويدفحها،القديمةالبدوحرية

81ْ3)أللهسصوكل(1)
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عنتنجنمالتىالأضرارمنصموئيلالنبىتحذيراتمنواضحَاهذا

او)حدءرجللحكمخضوعهم

شيثَا-تملكلاتكادالإسرأْليليةالملكيةهذهأنعنفضالدهذا

الثجعانونرصانهاالكنعافيةللمدينةالملكىالحكمح-الاصمباستثناء

ا!ائرسىالفلسطنىالحكومةنظامان،اكماالحربيةالعوباتيمتطونالذين

ناعليتهأْلبتوالذى،المرتزئةالجيويقنظاموعلى،محترفجيشعلى

ليلةفىتقليد.يمكنلا،الإسرليليينضدالصراعفىهامعامل2

واحده

فىالملكيةلفيامالأولىالخطؤاتخذالذىهو،النبىصموثيلكان

واللتك،!بلمنعهدتاهمالذينالجرالينالأنبياءكبقيةنببمكان،إسرأئيل

كانولكنه،)2(،أالنبىلقبيظهرأنقبل،االرائى،لقبيحملرنكانوا

بنىفىالنبؤفكلوةبدأتبه،ومظهرAS'"بشخصيئهتقدمؤعمنيمتاز

مفهومهم،فىالنبى!فاتثيدكما،واضحبشكلالتبلورفى)سرأليل)4(

الىتسعىلاكانتوإن،للقضاةامتداد،ودينيةسياسيةزعامةصفاترهى

بينماستاو،وراءمنالحكمهذالتدررتبقىبلرسميَا،الحكممقاليدتسلم

ومنالنبىة(،هذامنبامررعاباهويمابعهعرشهءعلىيجلسملكالحاكم

كانبل،حقيقةمستقلملكإقامةفىالنية"صموئيل،عنيدكنفلمهنا

منبخلصهمالئعبلكلوسنايموزعيمأحربيأقالد،يكونأنروجؤماكل

,Nothث!فى!+of"ام!اثاLondonأ،.".01917.65،)1( The!ف!م،

حنلرج!ة،اصرالهلينىعندالأنبباءلارغحرلحبماه.آ.صوانظر:ه.91:أولصمونبل)2(

..9-18اص67915،ل!روتطاظا،

(O255.عى،الئاكاالجرء،القدكمالأدنىوالثرق!ر،ميخاليلبخيب

"البوكنايهفىؤنك)صبلابنىكدالنبوفكرالطررعنمفصلةلهريسةالمزلفقغ،4(

.م7891،صبهدريةلا"ه)مراثلبنىءعدلأنبياءوا

.04عى،7191القاهرة،لاسراللىالدكنىالفكلرظاظا،حن)5(
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.حيلأ4Mطواللصموئيليخضعذلكبعدثم،الفلسطينيين

ورغم،)سرأئيلفىالملكيةلقيامالوسيلةمو،)صموئيلكانرهكذا

ءاءالقدبل،يطلبونهماإلىاسر!ليلشيوخإجايةفىكثيمايترددنرا.ؤلك

تائلا:خاطبه)نماالرفيانالتوراةتحدثناوهنا11،صموئ!يلعينىفىالأمر

ولاىبلءفضوك،لملأنهملك،يقولونماكلفىالشعبلصوتهـاسمع

،)2(.عليهماملكلاحتىرفضوا

فملكرضىهوإن،الربَبغضبقومهمنالملأصصوئيلوأنذر

مظاهركلإسراثيلملوكفىتظهرأنمنتظر،كانأنهذلكملكأ،عليهم

عنفضلا،السابقينالملوكحياةبهاتقترن.كانتالتىوالإسرافالبذخ

لصنعالشبابيسخرواأنمنتظماكان،ملوكلهاالتىالأممنلهمالمجاور-فى

منتظماوكان،العرشوخيمة،الحروبفىوالاضضباكوحملها،الأسلحة

وزوجاتهمبنالهممنيأخدواوأن،أراضيهملفلاحهبنيهميسخرواأنكذلك

الثقيلةالضرألبتفرضأنمنتظروكان،وخبازات،،وطباخات)عطارات

3(.والغنئمالبهائموحتىوالكرومالحقولعلى

يسمعواأنالمئعبفأى،الجدوىعديمكانصموئيلاحتإجولكن

مثلأ!انحنقكونملك،علينايكونبللاوقالوا:صموثيل،لصوت

واضطرحروشا،)4(وبحاربأمامنا،بخرجملكنا،لناوبقضى،الشعوبسائر

ربأذنىفىبهيتكلموأنإعمرأئيلشح!بلإرادةيخضعانصموئيل

صموئيلفقال،بلك!عليموملك،لصوتهماسمع:الرلبفقال،إع!رليل

الأمرينتهىماسرعانئممدينته)5(،إلىواحد.كلاذهبوا:إسرائيللرجال

كما،إسرائيلعلىملكما،بنيامينسبطمنقيس،بناشاؤلاختيارالى

ا!ْءالتالىالفصلفىنرىسرف

)1(424..R.H.Hall, The Ancient History of the Near East, London,,6391 p

.-8:0114أولصوليل-)3(.6-لأ:8اولصموليل)2(

;t)21-22.أل!8:س!وثهل)5(ا-.89.2:أولصموليل
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الثانىالفصلى

.م(اق...-10201فدالل

ملكما:ثارلاخيار(1)

قصة:الأولصموئيلسفرمنوالعاشرالتاسعالإ!حاحان.يحكى

سبطمنأفبح،،بنبكورةبنصروربنأببئبلبننبسبن)ضاوُلاختيار

صموئمل.النبىلبلمنإسرأئمل،علىملكأبن!امين

بنىفىيكنولم،وحصن)شاببأنهالتوراةفى"شاؤلهوصفوقد

وقد،الشعبكلمنأطرلكانفوقفماكتفهمن،منهأحسنإسرائيل

عنبعدافلصاعنها،ليبحثغلامهمعهنأرسل،أبيه)4لن،ضلتأنكان

حدودوراءنيما)سوف،أرضفىودخلاوارضها،ينيامينثبيلتهخيام

يعودا،انوفتاهتابعهمنشاؤلوطلب،الطريقضلاانهماأيقنا"،بنيامين

الىبتقدماأنعليهأشارإنماكلابعهولكنبنا،،بهتمالأننألىيترك"لئلا

الطريق)1،.علىيدلهماأنليسألاهصموئيل

فىمسمىك!رمكاننى،وصموليلشارلبينالأولاللقاءكانوهنا

رئي!ئاشاؤل8"يهؤباع!مالراثىصموئيلمسححيحشا،"جبمة!مجاورات

على-)المصفاةا،فىالشعبصموئبلاستدعىلمإسرأتيلامير6ل!جملى

اخثياراعلنحيث-أووشليممنالمثرفى،الئحمالالىاميالخمسةمبعدة

)بنىأمرمنكانماالاالاخثيار،هذاعلىالمجتمعونووافق،ل!ئطؤلالربَ

لهيقدمواولمفاحتقرؤهذايخلصناكيف:وئالو)5ازدرؤالذ!بليعال،

،كأ!م،21(.فكانهدية

تعرضتدالكريمالقرآنأنإلىالإشاؤبمكانالأهميةمنولعل

أ-.ا.9:اولصمريل)1(

ا-27.ا.ا:أولصموئيل)2(
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إسمر%ئيِل،بنىعلىفلكما!الكريمالقرآنفى)طالوت،اختياراشاؤللقصة

بنى!منالملأإلىترَعلمَ:سوؤْ-البقرةا"فىليتعالىسب!حانهيقبرلحيث

الاَلّهِ،سَبيَلِفىنقَلأللُميكمالنَاانجعَثلهنملنبىتالواإذبرسبئبَعدِمِنإسرائيل

ةىنقا-للأل!لناوماَتَالؤاتقاتلوا،الآالقتَالُعليكُمُكتبَإنعسيغهلتالَ

إ!تولواالقتالعليهمكتبفلصاَوأَبنهشا،ديارناينْوقدأخْرجْنَاَاللّهسببل

ل!؟قد"بعثا+إنأنبي!ملهموقال،بالظالمينعليموالله،منهمقليلا

ولم،مِنهُبالملكأحبئْبرنحنُعليناالملكُلهيكونأنىقالواملكَا،طالوِتَ

الصا!!فىبسطةًوزادهُعليكماصطفااللّهَانتالِيَ،المالمنَممحَةَلؤت

ةيةإننبيهملهموئالعليثل،واممِحوأدئةُيشاغمنئفكَهيؤِتىاواللة،ليالجسمِ

وآلموسىآلُتركَمئاولقيةرثكممنسكينةفيهالتابيرتُيأتيكمأنمفكَه

1(.امؤفِنينلاكنتمَإنلكملآيةذلكفئإن،الملائِكَةغ!مِفهعارونَ

لسِ!إسر!ليلعلىملكماليبهنرنبالذاتشخصاختيارفإنالواقعوفى

في!مافيهكانإنماالقويةالقبائلإحدىمناختياؤيانذلكسهلا،أمرلم

المعاركأنإلىهذا،أهليةحربَايثيرولْد،الأخرىالقباللبقدرمساسمن

والفلنمطنيين-الإسرليليينبينفيهاالحربرحىدارتوالتى-الأخيؤْ

كما!االتىالقبيلةوهىكبير-حدإلى"أنرايمأتوةمن!صتقدإنما

القاهزهالمحارفأدارإ.92ْ-1338لم5ألطبرىتفسهر،ألظر:6،2-248!ة%البقرأ،سوز(ا)

)ديروت266-926،لم2الفرآنظلالفى؟ا-2/66168الممانىلفححيرررح(91(لأها

الكئافهـتف!ير(691ا.القاهز،الثعب)دا!،001-150158ص،القرطبىدفسير4(91لأ12

،2591ا-81لم6،الرازىالفخردفصير!(بروت،العرلىالكات).b)378،37-ألم6

العر12،،الكاترu)،3-276هلألم3،الطبرصىتفسيرأ(3891القاهز،البهعة)المطبحة

6111،الرازىالفخردفسير؟(بيروت -'19 1 A،(!381القاهؤخ،"البهيةالمالبحة)فسير15!

ألخلبى،)طبغة،،316:647/القاسمىتفيم؟(ا61!)بيررت،-275284لم3الطبرصى

هـتفير(ا!16الق!مؤ،الشحبإلي)،5ا5-0عى،وجدىدفسير،(5791القاهز

يُةoi)،372-2/372هـثفير"المار،iV-0القاهز،العبدار)،4لا-434ص،الإلين

القاهرة،)دار.الشهـععي،4-143/446ممثبرابندفير4ا(73!القاهز،للكنابالعاصةالممربة

)7191011
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منواحداختيارأنعنفضلاهذا-عليهانزاعلاالفترةنلكحتى"سيادتها

.)1(بسهولةالآخرونيقبلهلاأمرمكانإنماْايأرصتقراطيةالقبائلأبناءبين

الجسمانية-مميزاتهإلىضافةفبالٍا،عوفق!،)شاؤلاختياركانهناومن

ابنيامين،سبطمنكانفقد-الكريمالقرآنفىجاءكما،العلميةيهذا

)2(الأخرىالأسباطمنحفدبملهيسببلأمماْافيسرائيليبما،الأسباطأضعف

الحادىالىعشرالتاسعمنالإصحاحاثفى-تتحدث)نماالتوراةأنذلك

بنيامينسب!بينآوارهااستعرحربعن-القضاةع!فرمنوالعشرين

قدشاث!يكاد،أوبنيامينأبناءجميعقتلإلىأدىمما،يم!-الأتوالأسبا!

منهمالباقيةالبقيةوسمحت،الزواجل!نمفأباخا،فعل!ماعلىالأسباط

يقبلهالامبالغاتمنالقصةفىماورغم،الأولىشاطقهمlالىبالعودة

بالفناء،عليهوتقضىالأسبارو،منسبطَالتضيعاصطعتووبما،عقل

الحعيقةإلىمنهاالأسطورةالىأفربيجعلهاقدتضارلطمنفيهاماورغتم

منواحدمكانإنمانجنيامينسب!أنذيهشكلاانالذىالتاريخية)3"،

-تقعكانتإنماخيامهأنعنفضلاهذا،إسر!ليلبنىنىالضعيفةالأسباط

القبائلبم!ماحدالىوس!مكانفىتقعأنهااىؤبهـ،ذا،3أفرابين

....-.والجنؤيئالمماليةْ

الدكتورالحاخامإليهذهبما!حيحَاليعىأنهواضحَا-ولووهكذا

رضىنتيجةكان)نما،إسرأديلعلىفلك!)شماؤل،اختيارأنمناكشتين،ا

)4.(،التاريخفىدستورىملكيعتبرأولإنماأنهكما،إسرأليلبنىمنعام

فالإسرليليون،"أبشتيبن،إليهذفبوماتتفقلاالتأريخيةالأحداثلأنذلك

سلطتهعلىاع!مالمالتبى،صموثيلمنذلككانْوإنماا!ئ!اول

W.!ازstory,,6791.؟.917.اا-.()1( Keller, The Bible as

(W.Keller, op. cit., .p-.917 (r

7391(.)القاهز132-1134ص)ص6دهل،انفلركاينا:)3(

)1(35..p4أح."ههـ,I. Epstein

http://kotob.has.it



-061-

هذا،اسرائيللربَمعتحدكممثلالثعبعلىنرضهحيثالكهنوتية

منرأينا-كما"بنوبليعال،رنضهفلقدجميعَا،يقبلوهلمالقومعنفضلا

،،هدبةلهيقيمواولماحتقروه)تدالتوراةتعبيرحدعلى،انهمبل-قبل

تنشبأنالممكنمنكانالتىالأهليةللحربتجنبماكاناختيارهأنكحا

دونالواحدةأيناءمنواحدعلىالأختياروتعلو،القويةالقبائلبين

إصأليل.بنىأب!باووأضعفمناخنياؤكانهناومن،الأخرى

ناعلمىفمبلغ،التاريخفىدصتررىملكأولكان،هـشاؤلأنوأما

نىتمتدكانإنمااختياؤأنلودذكرناانناذلك،كذلكيكنلمالأمر

بأعوامالأولىالألفقبيلاى-الميلادقبلعشرالحادىاقرنأخريات

فىبدأتقد،ديمقراطيةمبادئمناكأننفسهالوقتفىونذكرنا-قلالل

التفكيرتواجدإلىتضيرالميلاد،تبلالثالثةالألفمنذلمالقيالعراق

حكومةهـأسالذىالحاكموانتخاب،التاريخىالعصربدايةنىا-.يمقراكلى11

جصيععنثمكونوالتى،العصوميةالجمعيةقراراتعلىإءقي!المدينة

كذلك)1(.النعاءفبهمبماوربما،المزإءلنمن

الثانىالنصفامنذعرفتتدإنصا،الفرعونيةمصرانعنفضلاهذا

الاجمماعصالعدالةومندل!مفراطيةمنالميلاد،انماطاقبلالثالثةالألفمن

بأنه،لمحوصفالملكأصبححتىعليائها،منالمصريةبالملكيةكأءهـابطت

)ابنولأنهمزنخن،!2(خنمنطفلتاصتى،منامراة"ابنمن++شليى

الإماؤليوت.منلبسحاكمهمبأنالفوملإنناع،اخرىمرةالانسانَ،

الشعب)3(.و!دبق،ال!نببورليب،،الثمعبمنهو،انحا،والمللت

عبدمحمي2525عى،الأ،لالكشابأفرسها،وشمالآصهاكىبخوب،اباضورىرن!عد)1(

وكلا:َ،-917ا8لأص،انصايقالمرجع،اللطف

cyin,.3ص!أر،!,4391 Ancient Mesopotemia!ءve Demأ.T Jacobson, Primit

33.05.,165 no

)2(012..Egyptof the Pharaohs,,6191 p38ء،لثة!ع.!

2ص،الفراعنةمصرفىايأولىلاجنماعةالثوؤ4مهرانبيومىمحمد)3، 0 y،الأسكندر!ة

.%0Yص،الثانى!جؤالنص!،موكبفى،بدوىأحمد66901
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مصرىفالأولىالإجتماعيهالثورةالعصرا-اعصرهذاافىنرىإننابل01

،ذاكوتثالعرث!علىالجالىالفرعودطيتهم،الناسمنراحدا-الفراعنة

بهييلغماسرعانثمالبلاد،عمتابتىوالإضطراباتالفوضىسبببأت

التاسمنغيزيذوقمااليزسمنيذوقأنللفرعرنفبيتمنىأشد.،العنف

الملكيشذفلمذلكًومع،)ا"بنفسكالبؤسهذا-سذوقليتبنافْيقول

فىبالوقوفشعبهحماية.حاولأنهرد.كانوإنماالجرئالناقدبهذاعقابه

روحعحمحشاومحذاالبلاد،يهاجمونممانراالذينالأجانجاوجه

هذابمثلالعامةمنرجليتقدمبأنالعصر،ثخلكفىمصرفيالدلمقراطية

.I"(للحلكالقاسىْالنقد

الإجتماعيةالثورةجمصرفىيعتقدونمصرنىالقومكانوهكلا

،برعىالدولةمصالحيخدمرجلاالعرلقعلىالجال!يكونان،الأولى

فىرالركبة،رعاياهبحبفلبهيمتلئرجلاوحدتها،علىوبعملشئونها،

الشعب،منالملكيةاتتربتنق!ثمومن،مصالحهماجلمنالعمل

خدمته)3،.فىوتتفانىبهوتهتم،لإحساسهتحصوأصبحت

ادعاهماأنلنالتبين،كلهذلكتذكرنالوانناالوافعفف!وهكذا

حدإلىعريضاادعاءاكانإنمااليهود،لقومهتمجيدمن)أيثشينهالحاخام،

كبير.

أنها-سىمنفهناك،شإولحكمفتؤفىالعلماجم!احتلفوفدهذا

الفتزفىأنهايرىومنم()4"،.اق..ا-.)020.الفتؤفىكاشا)نما

اق.م(،0)25001-113الفتؤنىأنهاروىومن،ط

J.055+حم!415.8؟أأ( .A Wilson

.116-115.p(2)َ!8!يJA. Wilson, The Culture of Ancient

(r)302-عىلابق"الرجع،مصانليومىمحمد

)1(.575..Eissfeldt,op.ciL, p.

.W.F."،ص!012!ركناا: Albright, The Archaeology of Palestin
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الفترةنى.انهاررىومن،م(ق-859ا...)الفترةفىانهايرىومن

(OYO1*آاق00-4ا 00 . m..

،/،ا::والعمولْيودْثالل21(

علىزطفهكان)تما،ضاؤلمارصهعملأولفإقالأمر،كانماوأيا4

علىزحفتدكانإنمأالعمونى.الملكلأنذلك،عمونملك)ناحاش،

بنىمنفربقهناكبقبمكانحبث،الأردنضرقفىجلعاد،)بابب!ق

جيرانهاشجعتقدوكعذإسرائيلظروفأنذلكفىالسببولعل،اسرائيل

الفرصة،العمونيوناهتبلفقدثمومناحسابهاعلىحدودهمتوسيععلى

احتلواحمثشمالاك!وهاثم،سقجنوسا،القدلمةجلعادأْ،احتلرا -.-رص-هـ

تحتلهاالتىالأرضفى،منسىفبيلةمنقاعذةكاشاوربماايابي!ق،مدينة

!حملهكانالذىالإسمبنفس،باببشوادىمنطفةفىالوانعةعجلونالآن

..أ3(القديمةالمدينةاء-م

يستطعونلابدرنجةأالضعفمنكانواياثاهالىأن.التوراةفىوتقرأ

علىيؤمنهمأنعمونامناطكطلبواوصن،أنفحمهمعنالدناعمعها

eHoly.لأ.81)1( Land, .N,.Y,9591 pألاHistorical Atlas of

,I.Epstein..35ء،!-و-لذا: op. ciL, p

.W.Keller..181رَكلا: op. cit, p

.2-20302عى،ألافيالمرجع،حىيخبوات!

كيلوخ!تميعيةعلىا،،"!ي!قوادىئمالخرزأبوا"الأنرمكانها:جفماديابيئى(Y)ا

مناثرتىالضوليألىأميالعر)مبعياعلنجلؤكا)زلنوضهاوندير32،شرقمزإت"

!هاأسقوقد5يي!ق،وادكل.هالدهـفىخراثبسكانفىأنها،"روشونور(ىضاده"ييت

وكذا:1(4301لم2،المتيسالكتالي)تاصسجلعاد.عاصعةض،يناءسيفكطايهوالمزرخ

572."..0.,Eissfeldt, op. cit

.Unger,op..01،1546-.وكذا: cit., p!-.

)3(-572..t,op.cit., pأ(Eissfelبئ

M."167.0501وكنا: Noth, op. ci
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يوافقواأنإلابازدراء،-طلبهمرنضعبيدا،لهايكونواأنمقابلفى،أنفسهم

وهناإسرأئيلجميععلىعاراذلكوجعل4الهميمنىعينتقويركلعلى

الإسرائبلبة)1(،الفباللمنالنجدةطلبفبهايسحئودطأبامسبعةمهفةطلبوا

لهمترسلحتى"ناحايق،يتركهمكيف!اذ،الغرابةكايةفىهناوالأمر

لإسرائيل"ناحايق"اسنخفافنتيجةثلكأص!سان؟إسرأليلمنالنجدات

التحقيق.وجهعبىئدرىلسنا3التوراةكلألبىخيالوليدأنهاأمأوبخدتها

الأقلعلىيصور-التوراةتقدمهكما-نالحادث،حالاىوعلى

كانواأنهمرشم-العمونيينأنعلىررل)نمانهو،الآ!دنشوقفىالمرقف

لدلوهو،الإسرلملبينعلىغلبحهمإلىم!هئنينكانواصغمرا-إتماشعبا

وهو،الأرضبشرقوافرالممنسىسبطىمنالمستوطنينعجؤعلىك!لك

وان،الفلحمطينيينيدتماماشاتهاتدالإضرليليينتؤأنعلىأخيرايدل

شرقبلادحتىيمتدلمالفلسطنييننفوذأنعلىكذلكتدلكانت

.نالأر

بمحنةيسمعأنماضاوًلانإلىفتذهبروايتها،ْفىالتوراةوتستطرد

يستنفرحتى-جلعاديابيشفىولخاصة-الأردنشرقفىالأهالى

.أبزقاخربةوهى-"بازاق،نىكبيراجيشاوجمحتندا.لبتالتى،إسرأليل

الطربقعلى-ترؤمنمقرلةعلىللرقاوجازو،منمقرلةعلىبزقةأو

ابتقرسا،وجهعلىيابيقمواجهةنىشان،1"لحثإلىشكيممنالهابط

ابعدإلىتقدمئممباشؤالأردنوادىإلىمنهاالوصوليمكننقطةْوعند

ثلاشنبهوذاورجالألف،ثلانمالة)سرائيلاابنوْكان)ذ،عجلونمن

ألظ،)2(.

بامرا،نصراواحرزجلعاد،الىالغفيؤالجموعبهذ.ضاؤلوزحف

:ااأولسموئيل

4-11.11:أولسوليل)2(
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إذ:عقباتوجههافىتقفإنماالتوراتيةالروايةهذهأنعير،يابيقوخلص

ثلاثمالةتضموالتى-الضخمةالحصلةبهذهالقيامبمكانالصعوبةمنانه

كلعلىالكاملةالح!يادةفيهكانتوثتفى-المحاربينمنأل!وثلاثين

الصعبفمن،اولهذا-ْللفلسطينييننفسهشاؤلمدينةفيهابماالبلاد-

أمةيكونواوأنقونهم،يجمعوابأنللإسرليليينالفلسالينيون!سمحانجدأ

،سلاحقبلمننزعراثيكانواالفلسطينيينأنعنفضلاه!اا(،hمتحدة

جمعاء)2،.الإسرأديليةالقبالل

القديمالعهدكرسىاستاذ-نوث،)ماوتندفعال!ىهوهذاولعل

أنهالىيذبنراهثمومن،لذلكتفسيرتقديميحاولأن-بونجامعةفى

فعليةاجراءاتكوجدلاولالتالى،فلسطينيةحامياتهناكتكنلمربما

بلادفىوكدا،الأردنغربلجبالالشيرقيةالحدودجملىالفلحصطينيةللسيادة

مناكينفذلمالسلاحنزعفإنثمومن،الحادثوتححيثالأردنشرق

بالمنازعاتمهتمينيكرنوالمربماالفل!سطنيينأنعننضلاهدافعلا،

فىراكبينكانواربمابل،الأخرىفلسطينشعوبببنتقعكاتَالتى

حينثرحيبامنهمتلقلمالعحونيينقوةأنبدليل؟المنازعاتم!.وتوع

..r(حدهةعنادثاز

(r،شعالل:تثويج

!مرعحتى،تنتهى)نماالعمونيينمعالمعركةأنالتوراةفىونقرا

الفدلمالجلجالمديجإلىالإسر!ليليةالقبائلفيستدعى،النبىصموئيل

أنيجبوكان"المصفاةهفى"ملكاتبلمنبهنجودىلقدملكا،شاؤللتتويج

كل)نلمب-،اريحاشرقىوثكميلمبعدةعلى-3)الجلجال،فىيتوج

)1(-354..op.cit., pثع!ا.ول.

.+3وكذا:212أرلصمرئل)3.(

().710.Noth,op. ciL, p!ص
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ومعالمعبد،نىأى،)1("،الربامامشاؤلهناكوطكواالجلجالإلىالشعب

كانتفقد،الدينىالتكريسمنجووفىالمعبد،فىتمقدإنماالتتويجان

)2(.للقبائلمقدسكتحالفتعدولم،كشعبتتصرفإسرائيل

هذاافلأن،القبالللاجتماعمكابما!،الجلجا)مذبحاختيارواعا

-شيلوهوتدميرالتابوتبفقدالتهىال!ىالسابقالمذبحاختفاءبعد-المذبح

المش!ورالقديمالمحراسبهأنه)أولا(منهاأسبابلعدةالصالحالمكانكانإنما

قباللمزارشكدودطانه)ثانيَا(ومتها،وشيامينأفوايمبينالحدؤَعلى

لفترةالمركزىالإسرليلىالمحراببدورتامانلهسبقوريما،الوسطىاسرأليل

القباللبيننسبيئارسطاموفغاكانإنماموقعهأن)ثالثَا(ومنهاما،

فيهيتحكمكانالتىالمنطقةخارجكانأنه)رابعَا(ومنهاالإسرائيلية

المذبحبحوقعيحثفظونكانوايينماالفل!سطينيينلأنذللق،الفلسطينيون

فلسطن،وس!!بحتلون،الدائمةالرتابةتحتشيلؤفىالسابقالإتحاذى

فلسطينيةيحامياتمحتلاالجلجال،ومذبحالأردنوادى!كنلمربما

يكنلمربماملكما،شاؤلتتوبجبصصأنهناكحدثمافإنثمومندائصة،

3(.مبائزكيرأومباثوبطريقللفلسطنيينمعروبم

)سرأليل،علىملكأث!اؤللئتوبجمكانمااختياراالجلجال،كانوهكذا

التىاللحظةمى،العمونيينعلىالتصاؤلطةكانت!عا،موفق!اختيارم

واولالقضاةآخركانودذلك،كقاضوظيفتهعنليئتازلصموئيلاختارها

يؤلفون)سرأليلبنوبدا،شناؤلملكيةولبداية،اللطتلكومندالأنبباءأ4،،

كان;الدالحقبقىالتاريخعنصغيرةصفحةلهمتفتحأنناستحقواأمة،

5(.العالئمنىلهم

M.أ."017.04)2(.:1115أولسصولبل)1( Noth, op.c

.171-017.P((rهص!أهـع".,Nothول

تبلها،ليى،فلطعشفىالأسثيطانننرفىالأنبماءأولهناالمقصودأنفىضكمنليس)4(

بالتكهي.

63ْص،الابقالمرجع،لولونجوصتاف)5(
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)سرائيلرفيمنهحذرامرالصوريةهذ.علىطكاختيارفإنذلثوهع

ولكنهم،عليهمملككنصيبفىركبتهممنالحدوحاول،إسرائيلشعبه

لنراهاحتى،متوعيممنذرمبذلكالتحمليمإلايسعهفلم،يطلبونماعلىأصروا

ملوكأقاموا)همقائلا:،علبهمملكننصيبمنليرأإنما،هوثمعسفرفى

وفى-ذلكيعدمنهميسخرثم،)1(،أعرفولمرزساءأقاموا،عنىرليس

عدنكجميعفىبخلصكحتىملكك)فأين:بقولهالسفر-لنفى

وأخذته،بغضبىملكماأعطيتكأناورؤساء،ملكأاعنىقلت:حيثوقضاتك

بسخطى،)2،.

!كفىأنهرأى)سرأليلإلهأنذلك،الو!وحبالخالصوؤبه!.والأمر

يكونواأنإلىحاجةفىليسواوأنهم،)سرأئيلعلىملحًاهويكونأن

ولذلك،بغضبهملكمافأعطاهم،إغضابهآئرواولكنهمالشمعوبمنكغيرهم

أورهبمابمقارلثهاإلاتظهرالاالقصةهذهتيمةولعل،نقمتهعبيهمحلت

الإسرائيليةللملكيةبالنسبةبعدفيماومدرمتهق.م()075-722،إْهوشع

الجنود،"رفيإلىبالنسبةبهاتتمالتىالعياءومسحة،إسرائيلفىومربمصها

93(.الناسمن13لرجلكخح!فاتهإحدىمنهسلبتالذى

منالأخيرالقرننصففىالسامزفىالشماليينالملوكئحربةولعل

وكذا-لإسرائيل!طنإذاالحمافر،العد،اءهلايصررالذىهو،أسرأليلناربخ

نإناخرىناحيةومن،فاسدونجدملوك،الأحايينبعضفىيهوذالا-كأ

كتصلىجديدمأنكارآتدموابأثبياءيتميزإذماالميلاد،1قبلالثامنالقرن

بعظمةكثيمايهتملايهؤأنالأفكارهذهاعلنتوقد)يهوه،،بحطالب

العدالةهوإنحاحفاينشدهماوان-ذألهبوجودهاحتىأو-إصرائيل

خمولفىولمس؟وحدهبهلئعواانطلبانهعنفضلاهذا،والرحمه

اا+ا-ا125:هوثح)2"،.8:هونع)1(

357.ص،ألابقالمرجع،مبخلالبلبخيب)3(
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منلتعلىوجدتإنحابديعتهاالملكيةولكن،الأجنبىالتحالفوفىالحرب

نأالغريبمنفليسثمومناالسياسةوننونالحربطريقعن،"الدولةشأن

إصر،ليل"،أخطأتجبعةأيام)من،نفسهالملكيةلمبدأإدانة،هوثع5عندبخد

عدممنأى-)الدعارة،منتتحررلن"إمرأليلفإن،سفرهفىجاءلماوونقَا

)1،.ْملوكنيهلهايكونلاالذىاليومحتىرئهافىالثقة

:والفلسطيانيوناشالل(4)

الإسرديلييقنفوسفىطيبأدرذاائعمونيينعلىشاؤلانتصاركان

ما،نو4بثباتويتصرفون،أنفسهمإلىيعودونبدأواضدثبمومن،البائسين

بدرجة،المعركةفىجدارتهألبتالذىثعاؤلإلىبالنسبةكذلكوالأمر

به.ئحيطكانتالتىالشكوككلعلىقضت

كانواالذينالفلسطنيينضدللصراعيستعدونإسرأليلبنوبدأوهكذا

نصفمنكثرمنذ!أفيق،،موقعةفىالتصاوهممنذالبلادعلىيسيطرون

التورأةفىلنقرأحتى،السلاحمنالإسرديليينيجردواانفيهاستطاعوا،قرن

يعحلل!ثلافالواالفلسطنيينلأنإسرأليل،أرضكلفىصاتعيوجدالأأنه

نىممنوعةالمحادنصناعةأصبحتودذأرمحَا،)2(،أوسيف!العبرانيون

البلادمنمخنلفةأماكنفىالقلاعالفلسطنيونأ-امكماإسراثيلى،

علىللسيطزشان،)سِتعندالتىنلكأهمهاوكانتر،مما،علمهاللسيطرة

)مخحاسأعندوالتى،!رعبلووادىالأردننهرببنالمو!لالطربق

بيثعند،القدسجنوبفىوالتىأرأررشليمأفرايمجبلبينو)جبعة"

الضراثبلجمعالفلسطنيينمنموظفينتعيعنعننضلاهذا،لحم

المراقبةمراكزمنيراتبونهمكانواكما،المهزومالثعبعلىالمفروضة

0/1الثابئا33(

.opاحأ.".356وكذا:ااY'-9؟2:4،01هوضع)1( ciكم!أ..A

اْا:أل!13صموئهل)2(

.423()rهـ"..op.cit,!ولص!للم.
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إضربحينوالفلسطنيين،الإسرليليينبينالاحتكاكاتلهلدات

وكانتيميرما،الىأدىمماجبع،)1(،فىالذىالفلسطينييننابايونلألان

البوقفىشاولونفخ،إسرائيلجانبمنالعلنىللتمردبدايةالتصرفه!ا

بهتسبحماكلبسرعةالفلسطنيونوجحع،لمؤزارتهمواطنيهليستدعى

جيضهمأنالتوراةفىونقرأ،ايأردنكربجبالفىلقو6دهمالعامةالتعبئة

،"2(،الرملكحباتومشاة،نارسآلافوستة،مركبةفاثلاثونن,-

خمسهَمبعدةعلىأون،،"بيتشرقمخماسفىالقواته!هوعسكرت

الإصديليون.عسكرحيث،"جبعة،منال!ثوفىالشمالإلىاميال

بماايأرضبهمفضاقت،الموقفخ!رةالإسرليليونأدركماوسرعان

والغياضالمفابرفىالشحب!اختبأحتىقالولهم،ا!فزعوملأ،رحبت

جادأرضإلىالأردنعبرواالعبرأنيينولعف!والآبار،و)اصروحك-هـرواله

وراء5،)3(.اركعدالشعاوكلالجلجال،فىبعدشاؤلوكانوجلغاد،

بهم،يحيطمالمراقبةجيوشهممنالطلائعهـسلونالفلسطنيونولدأ

شرقىاميالاربعةمبعدةعلىالطبةوهى-عفرةطريقنىتوجهتففرقة

،)4(،حورون"بيتطر!قفىادوجهتوأخرى،شوعالارضالى-ليتين

وادىوهو-صيوعيم،"وادىعلىفالمثرالتخمطرءشفىتوجهتوثالئة

البربه63(.إلى-شماس)5(ضرقى،الحالىضباعابو

-قام"-سناثان،ولدهولكنالفبسمنيى،علىالهجومفىنصاؤلركودد

.ه:13أولمموليل)إ(1230:1أولصموئيل)1(

6-7.:اrا،لصموليل)3(

قريتينعلىالاصمودطلق،الئارع،اليتأو6الرحب"ييتمحناهعبرىاسم:حورونديت)4(

مما،السفلىحوون!تالعلياحررن!تتدعيانوكا.شاأدرثليم،ضالميلا12مبعدةعلى

-io.ع)-سش.التخيةعوروبيتالفوقية!راليتالحاليةدمينهايقابل :r i ، i -i i . : i

.Y(/02ا،المفدسالكناليناموس

.-1718لما3أل!عمولبل)6(.538لم2سالمفيالكابناموس)5(
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بدون،الفتممطينيينمحلةعلىمفاجىبهجوم-سلاحهحاملورائهومن

الفلح!دنيين،1(،بيقالرعبأثارمما،"منهمرجلاعضريقاوقتلا،ابيه!اعلم

ملأالذىالرعبعنتحدثنانفسفاوالتوراة،ذلكحدثكيفأدرىولشت

المقابرببناختبأنفريق،الفلسطشِيبنقواتظهرتجين،ْاسرليلقلولط

)نبل،الأردنشرقنحومدبر،ولىوفريقوكيرها،والصخوروالفياض

بلالجلجال،"فىبعدفىالماوهو،شاؤلوراءْمنارتعدقدإنماكلهالشعب

قالبأن،نفسمههنلألانهظهرحبن،اسرائيلحالكصفإنماالنوراةان

)ختبأواالتىالثقوبمنخارجون،الحبرانيونذاهوما5:الفلسطينيون

.6Mفيها

ما-هلاحالهمفىوهم-الإسرديلييننإن،كلههذامنوانطلاقَا

،التوراةتجىءحتى،الفدائىللعملنصاذجيقدمواأنعلىبقادرينكائوا

،للعادةخارقةبطولة-خادمهوكذا--سنلألانعلىونطلعلفسها،فتنافض

رجلا.عشرينمنهم!تلوندم،مواقعهمالأعداءعلى!تحماننتجعلهما

كذلككانتأنماوونلأدانمغامؤانفرضوعلىالأمر،!نطوأي!

قدالفلسدنيعنضدالحاسمةالمعركةان،عليهالمتفقمنباتنفدحقَا،

يعدلمأليهود-قومهوك!ا-شاؤللأنذلك،الوقوعوشيكةاصبحت

خاسمةبجولةيقومواوانلابدالفلسطينييقأنفى،ريبأدنىلديهم

..سريع!يتخدوأنلابيالحاسمالقراروأن،المفقودةمراكزهملاسنعادة

بتفاريرهمارسلواقيالأسرليليعنالحراسأنوركمبل،ذلكوركم

فىهـغبلمشاؤلفإنالذوضى،تحمود.الفلدنيينمعحمكرأنمعلنين

والردَالأخ!بينطالثالاستثارةضعالرولكنيهؤسثوؤدونقرازاتخاذ

غلىيطقوانمورته،بقطعأنالىشاؤلناضطر،الجنؤهياجفىزادممما

روايةتنتهىثمالمحماء،حتىخبزلميكلوابلارجالهيأمرانهبعد،الفلسطينيين

الفلسدنببن.علىبنصر!هـللاصرللبين11

.14:11اولسولبل)2(.14:150أرلسموئبل)1(
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منكنموهاالتىالماشيةعلىيأنفسهمالجوعىالإسرائيليونيلقىوها

ماهذاونىاولا،للبربئيذبحواأندونمفيا،يكلونوبدأوا،الفلسطنيين

حجر،يدحرجأنإلىشاؤلياضطرمما،القومىللعرفشنيعخرقمنفيه

الروابةوكسنطردبل)1(،للربملىبحمابنىثم،قرالينهمعليهالقامليذلحمء.-لم نا!سر

وشىمؤاب5الأعداء،منحولهمنكليحاربنصاؤلفتجعل،الترر6لية

.ببأسوفعلغلب،توجهوحيثما(والفلسطينيينجمولةوملوكوآدوماعمون

ناهبيه،)2(.يدمغ)سرأليلوأنقذ،عماليقوضرب

علىسيادةمنفقدوهماإسثعادةفىيفكرونالفلسطينيونولدأ

هناومن،الضخمالعسكرممطتفوقهمعلىذلكفىمعتمدين،الإسرليليين

ن!ايةبعدالرييعفى،الئالىالعامفىمضادبهجومالقيامفىالتفكيربدأ

..النطاقالواسعةالحملاتإلىبالنسبةالعرفهوكماالاْمطاوموسم

برزوهنا،القادمه33(للجؤلةا!يس!داقدكاناالفريقينانالتوراةفى!نفر!

فىويوسطفالفلسدنيين،فلالد،)4(الكريمالقرآنفى)جالوتأنجلإطتأ

لابسَاوبهاننحاسمنخوذةرأسهوعلىوشبر،أذرعستاطوله4بأنالتوراة

علىنحاسوجرموئا،نحاسثاتلآلافخمسهالدرعووزنخرشف!،در4

رمحهوصنان،النساجبنكنولزمحهوفناة،كتفيهبيننحاسومزراق،رجليه

،051(.قدامهيص!ممىكانالترسوحاملحديد،شاقلمئةستة

لآنفسكم)اختاروامبارزأ،منهل:الوغىساحةفىجلياتونادى

تدرتوإن،عبيدملكمنصيروبقتلنىيحاربنىثدرأنفإن؟إلى.رلينزلرجلا

الفلسطيثىجلياتوظلوخدمونناا"6(،عبيدملناأنتمتصيررنوفتلتهعليه%

بنىمنواحديجرؤأندونيومماا،أربعينطيلةمساءصباحالميدانإلىيخرج

.47-14:48أولابموئيل)2(ا-53501:اأأولصمرئبل)1،

241.25-ا:%البقؤصانظر:)،(.ا-17:4أولسضوئيل)3(

8-9.:17صموئبل)6(4-7.:17اولصموئبل)5(
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حتى،وجههعنيفرونبرونهحينكانواإنهمبل،1منازلتهعلىإسرأليل

جزيلا،غنىالملكًيغنيه،الرجلهذايقتلمنإن:إسرائيلمنادىنادى

01إبرائيل،فىحرلمأبيهبيتلرلجعل،بنتهوبعطيه

لمنازلةكلاضا-بعيْفىالماوهو-البيتلحمى،!سىبن"داوذ،يخرج

)2(،لمنازلتهتأهبهوعدمبه،جلياتسخريةبسببعليهوبتنلب6"جليات

.251V:صموثل)1(

غزر6فىمحاسرينالملدونكاننبينعانماع،زلككثهحادئأ،الشر!فالنبوأتاريخرووكلا)2(

ومنفوقهممنجنودجاءدهموتدم(،627صةهـلم5منة-الخندق)غزوالأحزاب

المؤمنونوزلزل،الظنرنَبالتةالناسوظنالحناجر،الفلولي!للنتالأبصار،زاكتحنى،أمفلهم

هىوماعرزلآفهاييو!م%لىالحؤفىالنىيتأدنونالمافقعنمنفريقولدأثييدأ.زلزلا

عدودبحرين)ذ،والفزعيالضفالملىءالوهدافىالمركة،مننرارلمهـيدونولكنهمبرؤ

-بجوادهالخدقدقتحم-رجللألفكنزانفحهوحب-فىلقأضجع!كان-الحامرى

صفوفالى-وبأ!ينومبيرأاسمزينالطابينوضرارجهلأبىبن.:عكزومعه

ا!بنعلىْلامامغهرأحد!ئيلمنلا!ارزأمن؟دنادىدم،كيبالحيمقنح:هر-الملممن

رجلالاعرو،نادىلمعمرو،انهاجل!:!:اثهرسوللمال،اثةيىيالهاأناق!للا:طالب

برزونأفلأفىخلهاأنكمئلمنأْكزعمرنايىجتكمأ!:وقرل،يؤنبهمجعلئم3ليرز

نتاآاناثةنادىئبمعمرو.أ*له:!النئنتال؟اللهرصلياأنا:ننال،علنئانمرجلا"أان

عم!هانه:!النيىفقالا.لا،افةرسول،تفقال-عها!ةررضىبرجههاثةكرئم-علىْ

علىْأنتأمنعمرو:له!قال،الهفمنى!،اافىرصلله3ناذع!رلمممان!)ن:علىمقال

4وقالاضبايهورحمالربىالفارسناستصفز،طالبأبىينعلىا"ط.قالمناق!أ.عبدين

فاك!اروهأمنلكأنأحب9واولكنى:علىْفأجابه4ثيكسكاناياكلآنا!لكاناحبمارالله

يرلمن!ول،خصمهضعفاحتقرتد-دان!انأنههطالبألىبنعلىْفنئههعبدود،بنعمر

فىيهيتحينبلافحقز،نرسهعندررفقفزهمترجلخصمآأمانرمهركربفىحرخا

هلا،ثلصغيرخش!ضر4آأماجمنؤجنوفيا!بضتهوجههلطمثمالفرار،فىولاالقتال

خرئتأن!ي،خفيفة)سايةجبينهفىأصابتدمضطيدة،ضربةنغرلهغريمهعلىبرثلم

واصتدار،توازنهالأخيرمناففقد،نجاليةيولبةعدؤ؟غتكالبر!!راجععالاأنكير،لرصه

فىيكملهينرصالسبفجلتهيارعةضرلةعيؤفضرل!،الفرصةعلىبفلتولم،لبجابهه

وهرطعةالعملاقكرنح،العمبق!جرحمنشلمالياوسارااجهأؤثطعانيعيعمرو،سدر

لاماموجدفاسيدفا،الإصلامبطلييىينالموتضهقةنجامقما،كالبنيانخرلمكالكيراكن
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رقتله،الفلسطنىوضربوالحجر،بالمقلاعالفلسطينىمنداود)فتمكن

الفلسطينييننفوسفىالرعبجلياتقتلر؟لارداود،،بيدسيف.يكنولنم

ونهبوابهموفتكوا"عقرون،أبوابحتىإسرائيلينوبهمولحقفهـربو)،

01)1،أورشليمإلى؟و؟دىالجبار،جلياترأسداودوحمل،معسكرهم

لجالوتَبرزواأوباتعالىِ:توليفىالكرِيبمالقرآنيشيرهذاوِإلى"

القو،علىوانصرنَااقدَامَناوثبثصبرلمعليناأفرِغرئناقالوا،وجنودهُ

والنمَةالملكَالئهُوآلاهجالوتَداِودُوتتلَافإ؟بإذنفهزموهم،الكافرين

الأَرضُ،لفسدتببعضِبعضهمالئاساللهدفعولولاَيشاءُ،مئاوعفمَهُ

.2َ،العالمينَلاَعلىفضلذواللّهَوفئ

الناسأعينيملأداوداخذالخدر-الحادثذلكومنذ-وهكذا

!(

ووجهه19رصولعلىع!أتبل-لموجههافةوكرئمتاثهرفس-طابىأ!بنعلىْ

ثرعلثحرليل!مرفاادرعهسلبتهلا-عنهاقةرضى-!ظببنعمرلهفةول4ينهلل

دوؤ)انظر:أطبه.أنعمىابنفاستحيت4برلهفلق!لىضرلتهعلن؟ففالمنها،خير

النبوول.!بر)-لثبر،ابن5215245-،0صهالقرلجىلفحهرا9-27:آية،يأحزاب

2/202-702sالومحمدمصدا212-213عى،البيزفىدراصة،خليلاليدنعماد

عى،افىرصلمحمد3،للرايمانومىد!يهيتنالبو4ادجمرأ،شحه

مميزائامالن5ا-67916ص،ورسالتهمحمدحياةطى)محميمولانا،25626-.

هافنازىكتالي4الو6مدى2/5735-574،الطبرىتاركخا22-4226ص،النبى

12.-472 tv،104/1،الأضرافألالي،البلافرىr9،5لم47الكبرىالابقات4معيابن

-rroصمحمده!اةمبكل،حينبحمد rrt.

02-،17:501لأارلصموكيل

ت5/،35البرىلف!يرا692المالكاف!فيرودظر.025125-ا:%يةالبقؤص

تفعيرفىألجواهر1ا-72174لم2المعانىر!حدفحهر928-2912لم2البرسهـدفص376

النفىدفحبربالمألورالنفبرفىالمنئوررالكربمالفرآن

-irtir،الكاضفايفحص،مغنمةحموادمحمدا166/1 rAY/ r2/938913-،المنارلفير

./447-1448محيرابنكفر5ا-6409601،القرطىتفر
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عليهأئارممااليهوداقومهبينعاليةمكانةذايصبحثم،وتلوبهموآذ)نهم

لالى2إليهالحاجةمصيسنىهوبينصا،قئلهالىيسعىوأخذشاؤلحقد

vلا)يونائان،لولد؟صداتحَهلهتشفعولم،الرجالمنالثحجعانمنأسثاله

الملك،جانبمنداردبهأحىَالمرهـالذىالحقدإنبل،للملكإصهاره

المتاخمةالبلادفىطريدلميغدوأنإلىدفعهمما،التلفمرارديررد.يكادإنما

،شاؤلمطاردةمنتحميهأنقستطعلمفرقةجمعحيث،)حيرون،لمدينة

ملك"أخيق"إلى-الفلسطنيمنأعدائهإلىيلجأأنإلىالأمرآخرفاضطر

جاته)1(.علىخوف!الجنوناصطنعثم-جت

ثاؤل:ونهايةجلبوعجبلمعركة)5!

قولهـموجمعو)،الإسرليليينبينالخلافاتفرصةالفلسطنيونانتهز

فلسطنوسطجباليهاجموالمالمزمذهولكنهم"أفيق،فىأخرىعرة

الىالحماحلىالم!هلطريقعنالشصال،نحوتمْدمواوإنمامباشؤهناكمن

جلبوعجبلىيينلحاليةازرعينوهى-يزرعيلذصدينةيزرعيلسهل

فىالأخرىالبحرعنا!رشعوليانالىيئيرماهذافىولعل-والدحى

وله!.،اليهمانضصتقد،.رورعيلسهلوفى،الئماليةالساحليةالحمهول

حيث،حيودهداخلمكشوفةنقطةنىشاولالفلسطينيونهاجمالالريقة

جفرافي!،ماحدالىابيعةغيرالإعرليلىالاستقراومناطقمنمنةانها

الجليلقباللنإنولذلك،كنعانيةبمناطقمحاطةنإنهاالرتنفسوفى

المنطفةمنضيقب!مر،فلسطينوجنوبوسطبقبائلمرتبطةكاشا.إنما

-،..؟الإصراثيلية

مْواقهيجمعأنمنضاؤليمنعواأننىالفلحدنيونبخحوهكذا

الذكإسرائيلرجال)فإن-2(الورا-زلروايةوطبقَا-الحقبقةوفىاكلها

4الطبرىلفحيرو!دالر:0136ص،كاييالمرجعميخكل،جمببا-11515:أولسويل()1

7أولصموثل21( : 2 f.
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شرقوللاد،الجليكتلاكقبائلوكذا؟الأرددط،عبرفىوالذينالوادىعبروا

الفلسطينيصِن.ضدالمعركةفى.تششكلمالأودنإ،

وجنول!وسطقبأللمن،بجيوشهضاؤلانطقفلقدالأمر،ماكان"اوأي!

جنؤميحرود،أاعينوربحا!بجواريزرعيل،فىالتىالعين5منا،فلسطين

جدعون،5قبلمنئامحشا،جلبوعجبلسفحعند،وورعيلشرقامدينة

البداية،منذثيهامللاالمو!اوكان،انلديانيينمعسكرعلىانشهيربهجومه

تقاليدوهناك،القتالجمدأأنقبلْالنصرمنيأسقدكانئماؤلإنبل

قدشاؤلأنكروىلأصموثيلد(،سفرمنعشرالثامنالإصحاحفىخاصة

فى،"عرافةامرأةعندالاختفاءحدإلى،المعركةبدءثبلاليأسبهوصل

ليسلأ-الناصرةمنالشرلْىالجنوبإلىأميالممتةمبعدةعلىدوره.)عبن

مملكنهوكلا-حي!لهأنالإجابةوكانت،مصيرهعن(النبىاصموئيلروح

2(.ضاعنافد-

ساحقةبهزيمةسريعَاوالئهت،،جلبوعاجبل-علىالمعركةودارت

الجيوشمنكبيرجانبمعخياتفما،شاؤلولداوفقدا،للإسرليليين

ومثل،الفلسطيثيينأيدىنىيقعلا.حئىحيَا،شاؤلوانتحر،الإسر،ليلية

"فينو3!،معبيالىدروكهوأخذث،وولديهشاؤلبجثةالفلسطينيونْ

ندفنلامقدرمولات،)ْليسان(شإنبتأسوارعلىجعسمهْودقالفلسطبنى

،عللى،منجلعاد!اييشأهلمننفربضعانتشلهاأنلولا،وولديهشارلجثة

،هناكواحرتوهاجلعاديابيثىإلىبهااوجاءؤاعليهعلفتالتىالأسوار

".ْ)3(هأيامسبعةوصاموايابيشنىالآثلة!تودفنوهاعظامهموأخذوا

3201،01-ه328:أرلاصصوئيل(1)

(r)مى!ابقالمرجع!ر!ر،نجيمى.،tr-وكنا:51ا.).،

,Noth؟.p.1,6591..178-77لإ.ء، The History of Israel. ond!فاث!

(..8131-12أولصوئيل)3(
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سهلومدنبيسانتسكنكاذتالتىالإصرائيليةالأتليةواجبرتْ

السيادةتحتفلسطينوسطوسقطمنها،الهجؤعلىالأخرى!رعيل

المرحلةفىمعهاحروبعنشيئَانصمعلارأصبجنا،أخرىيرةالفلسطينية

الإسرليليبنعلىالفلسدنيبنالتصاركانوهكذاالتاربخأا(منالتالية

شملتوالتى،الإسرائيليةالفبائلمنطقةكلالفلسطنيونواحتلكاملا،

فلسدن،علىالسيادةمشكلةولدت،الأردنشرقوللادالجليلالمرةهذه

كلوفىالمزهذهالفلسطينيينلصالحابمتقرتتدكائ!لوكما

المرات

الأسوأليلية:والملكيلأثمالل()6

منتطورلأنهاذريعَا،فحلاالأولىالإسرآئيليةالملكيةكانتؤهكذأ

،الطباعحاد،الأرادةضعيفالملكوكانالاستفرار،حيا-الىالبداؤحياة

المنتظرأنمنكانوقدالبد،بة،القبائلشيوخمنب!وىشيخكأىيخيا

جدقئ-شاؤلائ-صموئيلاختياوعليهاوئعالتقالشخصيةتلكتكون

فقي،طبيعيةمميزاتمنلهابماالجحاهير،وولاءالتاساعجابكمسببأن

وقيادتهوجمارتهوئمهامته،بالهيبةيتبضالذىالفارعبجصمهشاؤلكان

مداغيران،كلهلذلكأهلا،لحروبمييانفىالباسلةوشجاعتهالماهز

نقا!الرأيع،مظهروراءمن!خفىكانانماالجسووالشعبىالخدى

كانكما،والغيرةالشكإلىينزعبهانفقيثمخصيته،فىخطؤضعف

هذافوقوكان،ترارألهأتخاذفىلممتبر،الإرادةضعيف،المزافي!فراوى

،الإطلاقعلىمنظضا!كنلمإلذىنكزعلىألحياكتئابمصابما،كله

الجنون)3(.مشارفالى.الأحيالطبعضفىبةيصل.وكان

-*ولHall,."ه.".عا.935.)1(

،2(04.178.p8!*ك!.الم"ف.ءه

.43-44صاالالقالمرجعنرفد،جيمس)3،
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الأولىالإسرائيليةالملكيةأو-شاؤلمملكةتكنفلم،حالأىوعلى

شىأنفىر!بمنهناكفليس،ذلكورغمينيامين،قبيلتهمضاربئتجاوز

الموحدةاسرائ!لمملكةثاريخإن،-بلامةيؤلفونبضاؤلبدأواندإتحا)سراثبل

.َ..اهدْا.بضاؤلليدأ)نما

ولتكوشه،بديعتهمهيئماكانإنما،"شاؤلأنيقالأنهذا،اويمكن

والف!ثل،القضاةكصرظروففىالنجاحإلى،الاجتماعيةوظروفهالعقلى

منحظها4طاكيةمتهوؤفحاربةئضيةكاننقد4،الملوكعصرأحوالنى

ثوفيقَاوفقفقد،المحزنمصيزفىالسرهووهذا،قليلالدبلوماميةالروح

كانوركما-الفلسدنيبنضدزعامتهتحتتقرلئاالفباللتوحيدفىرائعَا

بالملكية،ذلكعلىفكوفىًالنصر،إلى-اوتادهاالعمرنيينضدالأ!ح

منمنعهمملكتهداخلالمتعارضةالفئاتعلىالسيطزعلىعجؤولكن

داودمعنزاعه4وكان،سقوطهالىوأدى،سلطهعننضلا،انتصاراتهتوطيد

سقوطه،عواملأهممن-الفلسبطنيينبطل.جلياتوتلأللابنتهزوج-

ا".القويا3االكهنةإطبقةتأييدعنهأبعدداودولبن،ببنهمافانصداع

فرضعلىيحرصلم،لمملكتهإداركهفىضاؤلفإن،حالأىوعلىإ

حقلهفىعملهمنيعيعقاستمرأنهكحا،جيوضهاجلمنجديدةضرألب

شهر،كلأولفىوكانمترفَا،،بلا!أوقصرإلنفسهيتخذولم،الخاص

ضباطه،إليهايدعومنزلهفىمأديةيقيمجديد،قمركلمشرق"وضد

حربته،يمينهرإلىالحال!،الىسحتنايممقعد،علىصدارتهافىوبجلس

فىالمعدسةالثجؤظلالفىللحربمجلسئايعقدأناعتادأنهكما

وقد،بنيامينئبيلةمحاربىمنلبهونكانتقولهأنالمحتملومن)جبعةأ،

المستولىوالحقولالكروميوزعوكانلها،فالا!الكبيراهأبنير،ع!ابنعين

31+142ص،الابقالمرجع،موسكثىصبتينو(1)
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ملكيَامظاهركثيرةفىحكمهوظل،بخيامينشيوخعلىالعدومنعليها

جمعوتد،ءوبفتاحجدعونايامعليهكانمماتقدمَاأكئركانولكنهقبليَا،

ومن،قبيلةكلمنالأشداءالرجال-بنيامينتبيلتهجانجاالى-حرله

)يهوذا،)1(ءتبيلةإلىينت!ىالذى)داود،كان،الرجالمؤلاءبين

نوباتتنتابهكاشا)ذ،العقلىالاضالرابعليهخيمأيامهأخرياتونى

انلههىءحيث،الأحمقالغضبإلىالانهيارمنتتغير،الصرعمن

قبضلأنه،كلهذلكوراءمنالكهنةكانوربما،مكانكلنىالخونة

بهنأتصروا،أيديهمفىالحكماعنةكانتأنبعد،الملكصولجانعلى

الإيفاعفىلتقصيؤعليهس!قدبأنهكاشفهمالربأأق،لهوزعموا

ذلكنىورثبوا،ركبمه!دالجانأناروعهفىألمواحمىبهومازالوا،بالأصرى

)2،.ال!ولدقاتإلىبالاستماعجأشهامنيهدئانعنمحيعىلاأنه

هذهفىيبدومماأقوىكانإنما،)شاؤلفإن،كلهذلكورغم

دأود،وخليفتهمنافسهلصالحاليهوذىالهوىتعكسأنهاإماالتىالروايات

(.rالنبئصموئيلنفوذوتكيد،الملكىالحكمضدالانحيازوإما

التىبالاعتبار،الجدبزالحقيفةإلىن!ثيرأنهنا،المناسبمنولعل

هناكيكنلمأنهلدرجة،الأولملكهمبنجاحالإسرليلينتأ+لرمدىتثبت

التىشاولقلعةالىكدلكنسيركما)4(،الملكيةنظاملإلغاءتفكيرأى

فى،ام/2291123عامفىبقاياهالبراسا،اوفركسويل)وليماكتشف

منهالصقلموالتى،القدسمنالشمالإلىكيلا5َمبعدةعلى،الفولاتل

منوجزء،الأركاناحدفىبرجمنيتكرنصغير،جزءإلا،الراتعنى

وكنا:2-4:52لانسويلا55،22،7-14:52ا"صموثيل1()

357-356,05,op.ciLول،كه!ا.

.144ص،اillالقهز،البهؤأبدىعلىالوراةمحة،نامفحفنىالدقعصام)2(

(Cambridge,,6591 p. .356 (r+كه..ول!!ح.حول،عطول

(A.Lods, op. cit., .p.935 (f
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وجي،الذىالفخاربواسطةتأري!أمكنوتد،لهالمجاورالمسقوفآالاستحكا

.م(1!،.اق..-.ا1020)ضاؤل،بعصر

،1(121-012..W..F Albright, op.ciL, p
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اياكالفصل1014

.م(لىا.-659.-..)داود".

ا1ْ1ابتوراة/فىداودصورأ(أ)

بينهما،التقاءلااللذينالنقيضبنبينتجمعصوؤمناكليعسث

قلأللالشإعفهوالقدرو،اليهودملكداودعنالتوراةتقدمهاالتىكالصوؤ

منمطاردميصبحولدا)1(،يدفقسيفدونبمقلاعهالجبارجليات

يرم!اعدوهممحاربةنىمعهميضتركماصعانولكنهامايوم!الفلسطينيعن

يعملوهواليهـود)2"،مواطنيهضدنصرفهمتحتسيفهوبضعبلآخر،

الفلسطينى)أخيشهلىحارعئائمما،-سمَاالإسرديلىشاؤليسلاححامل

.301،آخزبوم!

علىقضىوقدأنهاهثمالفلسطني!ينسيادةتحتحكمهبدأقدوهو

وحبيب،ابحتهزوجالولْتنفسفىموثمالليود،ئ!اؤلعيووهو،نفوذهم

،شاؤلبلاروفى.امغنيمايعملوهو،(ولأسرأليلئتياتمنوكثير"يوناثادْ،ولده

ولكنه،الرخيمبصوتهالعجيبةاكانيه!بغنىالقيثار،إعليالضربيجيدلأنه

أعدألهأ5(.وقثل،الملكسلاححاملالمغوار،الفإرسالرقتنفمىفى

اكانتوكما،!وقتهفىالناشإبهانكما-القلبغليظقاسوهو

)يهره،الههمعلىنجلعوهااليهبرد،اذمانفىمصتجبةصنرؤوهى-قبيلته

مستعدلمكان،نفسنبوقثافقولبهنه،صفاتمنعليه/خلعواما-بينمن

افيصرممايقتك،والمحببمتيصزيعمْو،عئهمبهالىْكما،أعدألهيبمْو-بكنلألىْ

القسؤفىحتىليبالغ)نهبل،الآئصرريينمبوك.فيابلككأنه،جمبة

بالمنثار)6(.ووثره3جلودهموضلخ،المغلولينبحرقي"يأمرحمن

2)لأأولصموئيل11، ، 050:)I2-92:12أدلصرئبل.

(r)38أوصوليلjj:.7-ا(t)يلهصtiأولIA؟-v I.

21.3-ا:12ئانصموئيل)6(.21-16:23أولسموليل)5(
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لابنتهمهرلمالفلسطبنيينمنكبفةْمائةشاوكمنهيطلبوعندما

لاثنةمهراغلفهمبريقدمالفلسطينيينمنرجلمائىيقتلبهاذا"ميكال،

بأن-ابوتنراشعلىوهو-صليحانولد.يو!ىوحينهد.)1،،شاؤل

سئ!ينمندلعئهالدىجبرا،"بن)شمعىشيبة،21(،الهاويةإدىبالدم"يحير

-:إ.41011-ا.ةطويلة

وسلالانه،جاههفى-ؤلكستغلا"؟كصبما،أزراجفنمنيأخذ"النماءوهو

ئماؤلبابنةلهيكىاأن-ضاؤلجيوبنقائد)أبنير،لمقأبلةْيضترروفهو

منماثتيقرؤوسْمهر6اودفعأييها،منخطبهالْدَكانوالتى()ميكال

نراتها،".ثم"قلبهأدمىالذىلايثىهبنفلطئيل5"زوجهامن-الفلسطينيين

منبأمرإلااورأئفا،منءوجعمولI)بحوريمحتىيمكىوهووراءها،سار

:منه"3(.وخوفأبنير،

بهاوبأتىزوجها،منالحثىه"اررياقالدهامراةيإخذْهْبتشبع،هوثم

"بأنالمراةتخىوحينطضثها،إمنمطهرةامعها"وهىنيضظجع،نسالهإلى

عنفيسئدعيهؤونجهاالىررشلااحشاثها،بْىتتحركبدأتانمااللقاءئمز

رلنيولمازوجها،منانهاالناسظهر:ألحمكْ"ظناذأَضاح!ى،القتالميدان

فىصقتلونيقتلونلهأخؤبينما،الدافئزوجتهنرا!قإلىيدخلأنالرجل

ولا،النالمينمعالملكبيث-عتبةعلىايناما-انواًصر.علىالوكىساحة

الملكلهايسبنحأوانممْعرلا-،كانأفزإ.اللةحتى-يثضى."إأبأ!امرأتهيضاتجع

به،.فمإذاهناكوجنود.رنجالهالوكق.ليأخذ.مكانه"بينْحوفمة"إلىيعوذبأن

مْىأور،ااجغلراألىْإصريغواضحاأمزمعْ،الأولالصفهإلىيالرنجلووسل

لهيئنموحينن،ويمرت،،(لحيضربورألهمناؤارجعواْ،الشديدةالحرباوجه

)نجائان(زجرذلة:-فئ!يفبل،ذلكنجغدهواثنما!الى؟حزيمهالمراةيضم،ذلك

(3ْ-"ا.2:9ْأولملوك(Y).25-18:27اولصرئبل()1

(r)ا32:نانصمرئل-iiا"00011ا
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ا(.الجميلهول،"بتشبعبيحتق!ذلكمغولكنه،هذهفعلتهعلى

كانحين،درعهلأاٍيسلبهولا،المراتممات،أشاولعنوهوايعمْؤ،

،شاؤلحفيدوهو)مفيبوشث،عنيعفووهوحيلألإ،يسلبهانمقدورهفى

علىويعينهبل-فبلهمنوجد.عمهوعرثق،بعرشهالمطالبينمنيكونوقد

مسلحة،دورةفىعليهتبضانبعد،"أبشالوم،ولدهعنيعفووهو)2"،أمره

الذى6"شاؤلعنليعفوإنهبل)3(،القوممنملأعلىعرضهدشأن!بعد

.(t)تامةومناعةمطلقأمانوفى،مراتمنهتمكنأقبعد،لقلتهيسعىكان

لداود-هذهالتوراةلأوصافطبقَا-،ديورانت)وليذهبثمومن

فيهاكتملتخيالى،رجللا،حقيقىرجلوصاهو)نماذلكانالى

كلوعلى،الهصجيةبقاياجميععلىينطوى،المحتلفةالرجولةعثاصر

الصاؤ)5(.معوفات

داودلأنذلكاليهود،توراةرأىدإنما.مورأينا،ليممىذلكأنوبدهى

ناقبل،الكزيماللةهو!نبىْ-الإيمانكلالإيحان-بةونؤمننعتقدفيما-

ماالاالكر3،للنبىنرضيلافنحنئمومنالفدهـ،اليهودملكيكون

وعئمَهُوالخكمَةَالملكالله7اتاهفلقد،البهريمالقرآنفىالعؤ.ربهلهاردضاه

لهواَلفرُوألنًامَعَهُجبَاذ؟وِبىيانَضلإَمِناداوِدَآتينايشاء،)6(!أوبقدمما

نَغمَلُودبصاَإنَى!الحَاواعَملواالسئردإفىرندرمَابغَا!اكمَلأنْاَلحَديدَ،

معهالجَبَالَسَخرنَا)نا،أؤالث)نهالأيدزاداودعَبْدنابصي!ادكر

.4-ه:4لان!موئبل(f).-12ا:212-31،:11لانصمولبل(1)

2-24.22:أولسموليل4(3318:330،:16ءلانسمويل)3(

362-272.عى4الابقالمرجع،ميخثيلهـبخيب33-؟33صااال!اقيالمرجع،دكلداتد!)5(

بالمألورالتفيرفىالمنثورهـالدر371-72ن!لم5البرىثفسيرولالر:،351:آيةاالقزصوؤ)6(

القرآنلفيرفىألجواهر921-292الم2الطبرسلفير1665لماابفىلفصهر،/1931

ا-66067011ص،ألقرطصلفحهر17312-5174المعانىلفح!هرو،ح!522المالكركم

.rAiITالمنارلف!ص447Iلماكثصالنلفص

5346.535-.عى،الفرلجىدفبرولالر11ا-ا.:آلأجأ،سوؤ)7(
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وآتينا.ئفكَهُوشَدَدئا،%وافيلهكلمحش!وؤوالطير،والإثنرَاقبالعَثىئسثخنَ

وآلينابعضِعلىالنبئنيَببفيفضفتا-أولقدلأا(،ال!ابرنصلَالحكْحَةَ

أليناأولقي،)3"أواب)نهالعَبدنعمَ،سُفثمَانَلداودَ)ووهبتاَ،زبوؤا،"2"داودَ

عِبَادِ.مِنكثيرِعدىفضدنَاألذىدلأِالحمدُوتا!جمفضا،وسليحانَداود

19،01المؤمنينَ()4،0

اقرآنبهاءجاكما-السلامعليهداوذ،نىالإسلامرأىهوهذا

،رأىالإسلامرأىبعدلمسلمليسأنهفى،ريبمنهناكوليس-الكريم

ممتالي-الثوراةرأكلط،الكريمالقارئليعرف،الأرلىالصورةنقدمرلكننا

داودحياةندرسويأننا،وملوكهماليهودأنبياءفىحتى-المقدساليهود

دراسةوليست،ثاريخيةبدراصةمنانقوملأنناذلك،النبىداودوليس4الملك

فإننا،ذلكومع،الأولىالدرجةفىلهاكمصدر،الثوراةعلىنعتمد،دينية

فيحاودخاصة،كذلكالكثيرنىمعهانختلفولكنناالكثير،فىمعهانتفق

نناقضهسوفالذىالأمر-وعصمتهملىلالأنبياء،العليةبالذاتيشعلق

عنفضلا-)إسرائيل،9!"هذاكتابنامنالئالثالمجؤفىبالتفصيل

كانوا-قبلمنأشرناكما-التوراةكتبوامنلأناذلك،التاريخيةالحقالق

فىمعاصريهممننظالرهمعنيختلفلا-كمؤرخينمثلنا،وهمبشرلم

أنيحتمللابل،المنالْشةيختعللاكاريخهناكليسأنهولدهى،الشرق

ا.نخالئه

الملكية:فبلفيماداود)2(

التحقئدوأنه،شاؤلسلاححاملكانإنماداودانالتوراةتروى

كثيرافيلفر2056-".556صالقرلجى،نفصعررانالر:1لأا-.2ا:آلآ،4عىسور

.94-اهلإلم

03.:آ!ة،اصice..(r)55.:آيةالاصاء4حمد)2(

اآ!ة:ةأ.النمل)،(س

.(9791)رو،1621802لم3اإصا4يل،مصانبيومىمحمي)5(
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جانبإلىوهو،والأسىالهئمعنهيزيحكى،الموسيقيةمهارتهبفضلببلاطه

جبارا،مقلأللابلثجاعَا4الروحخفيفنصيحَاا،اللسانطلقكانذلك

ثحاؤلعلىكضبحينالفةأرسلهالبيتلحمىا"يسىابنهذا،وداود

حلاوةمعأشقروكانجميعَا،يسى،5أولادبينمنللاهمخارم،ليصح!حه

رأىعلىوالسبعه،رأىعلىالسمهأخودهوأصغر،"المنظزوحسناالع!نين

بهذ.القيامنىأظهروقد،أبيهبأغنامبالعنايةكففنقدولهذا2(،آخر

"3(.القطيعهاجماودب!أسد(تتلفمْد،نائقةوشجاعة(انادرنماخلاصأالمهمة

بهفقرت،جالوتئتلمنذانإسرأليلتبا"للبينيسطعبخمهبدأرقد

إلىزوجهاولكنهاميرب،،ا!برىابنتهبزوجهبأنووعد.الملكعين

للاهايحهرهاًنعلىبها،وعده،ميكال5أختهاأحبتهولما،المحولى،)عدريئيل

قدداوداكتسبهاالتىالشعبيةأنليدوولكنالفلسطينيينول"،منغلفةمائة

ئاركقد-البعضررىفيما-لأنهأو،إليهالإصهارعنبعدلالملكجعلت

لهالمقدرالمنتصرأفمارأفهتدكانالذىالن!بنصموئيلخمؤامزفى

عدومضاؤل)و!ارداود،يخافشاؤلبدأنلقدالأمر،ماكانوأي!،الملك)!(

)6(.الأيائم،لكلداود

الىيذهبلمولكنهللخطر،حيلألهمعر!اللفرارداوداضطروهكذا

إلىذهبوإنما-أورشليمجنوليكيلا8مبعدةعلىلحم،)بيتفىموطنه

يعيشحيث،"نوب،الىهنالر،منألئة(،آأراالرامةفى،"صموئيل

رجالمنفيهابماامدينتوكذا-حهاتهدنعالذى،الكامن"أخيحالك،،

داود)7".لإيوألهثحن!-ومماشيةراطفالوتساء

ا-23+:16أولصمرئبل)1(

.2:15أل!أ!امهـأنجارا1،17:2-ا16:01أولصموثبل)2(

(r)1)أولصموئيل . ri- rt :iv)أولصموثيل-%T :v In.

،.p.426-425 (oأ،."ه.سا,l!لع(6.H.R)92.:أ"18سمرئيل

230ا-22::91أل!سعوئيل،7(
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ففرب-اليهودتومهأعداء-.الفلسطينيينإلىذلكبعدداودواتجه

فخشى،مكرأعدألهبأمنلمهناكأنهيحدوولكن،جتملك)أخبئى،إلى

لام(1عد)مغارةإلىهربثمالجنون)1(،اصطعفقدولالتالىحيلأله،على

أباةوأودع،المغامرينمنأربغمالةحولهوجمع-لحمبيتمنمضلةعلى

راعوث)2(01جدتهأرض،مؤابملكعندوأمه

ماسرعانوهناكيهوذا،ارضإلىداودعادجاد،النبىلنصيحةرطبقماا

معطبيةعلاقاثاقامةفىبداقدفإنهالوقتنفسوفىألباعهْ،دألرةبرت

صموئيك)3(،ْسفرفىجاءلماووفق!يهوذا،جنوبثسكنكاشاالتىالقبالل

كانتربماوالتى-!رعيلمدينةمن)أخينوعم(منتزوجقدفإنه،الأول

الجنوبإلى،قيني!مكان!كانتأنهاالمحتملومن-دبلةسهلفىلَرامةخربة

ا-.حبرونمقالشرقى

الجميلةبامرأتهدأودالتقىالخْراب(ا=)بئمونيهـوذابرية"منوهناك

جمضرةمبعدةعلى،"الحاليةمعونتلمعون"-من)ناباك،زوجة)أبيجايل،

ابشطاستوتد،كذلكفينيَاهدانابألكان!ربمأحبرونجنوبأميال

ثم،معهزوجهاكصرفسوءبسببداود،كضبمننخففأن)أببجابل،

ثم،الأخيرةأنفاسهلفظتدنابالكانحثئأيامعضرةسرئتمضلم

:ذللث)4(+َبعدداودمنامرأتهتزوجت

لهْداودفدمحيث،جتاملك)أخي!قأعند-بد.اودالمقاماستفرؤاخير

كانالذىالفلحمدنىالحرىللنظابمطبقَا،ارنجالهوخدمات،خدمانه

تلوهىا-")ْصقلع(مدينة"اخيش،وأعطاه،المرتزقةالجئودبسشخدم

بين،كزةشرقجنوب،الشريعة/تلشرقىأميالع!ثرةمبعدةعلىالخويلقة،

.-ها:22الل!موليلإ)2(.ا-15.:21ألل!مرثيل(1)

cry25:430،3أل!صمرل!ل

31-32.ص،الصاثقالمرجع،نر2رجهمى2-25:543أولص!و!هل4()
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الحرببة،خدمانهلهبفدمأدْمفابلنىلها،المجماوروالإفلصم-سبنيوشردببر

1119".ا."إليهما؟يحتاجحين

"أحضانفىيرتمىأنداود،منمخاطزْ"نجالتنهيدذلكبركأن

ألإصرليليينبمناضحد،علىالصراعكانوتجتفىالفلسطينيين

طالتالتىالفتؤهذهفىانشغلقدداودأنجمبنفضلااهذا،والفلسمطينيين

)وصعد4المجاوؤالبلادفىوالنهبالسلببحملاتأنمهر،وأربعةصنةإلى

قديممقهؤلإءلأن،والعمالقةوالجزريينالجشوريين-وكزواورجالهدارد

مصر،21،.أرضشورإلىعندمنالأرضنعمكان

والمؤكدْاليح!مطدأودهوأسلوبهدافلمدكادْخالأيوعلإ

الإسر!ليليةالقبلالكالىبالئصبةكانإنمااهدْاأقإلا!شاؤلْمنللهروب

لتحويلطريقَاليسفدداووإنْاعتبرها،لقضيتهمبالخيانةبرتبطةخطؤ

داودأخي!ق)وصدق،بهخاصلهدفوسيلةبل،الفلنصفنيينإلىالتحالف

"،31،.الأبيإلىعبايملىفيكونامر!ليلضعبةالدئمكروهماسارقدتاللا:ْ

اوتامالجئوبية!اليهوديةالفبائلبضيوخعلاتانهكقويةئىذاليدواستمبرا

الهدااياوأرسلألمجاوؤ،الأقاليمفىأوال!نهبالشلبحصلتبكلرجالهمح

القبائلتحتلهادكا+ت"الئىالحثتلقةالأباكنثحيوخإلىالغن!لممن

الجنوديهء4(+

لأنههدْا،إنا!رفْكلإلىِحانجةلْىاجتامير)أخي!ثىأيكنولمْ

إليوالإسبرليليين+-انجلشاؤكْ-ب!لعىما.بينةفطخقدداودان.فغتقد،بقى

أ!رئلقدهناوعن.،افيطلأقعلىبياؤديثقوالمالففسطئيينولكنالأبذ،

لداود+ايسموا-.علىاخيسقباستثناءربما-جصيع!الفلحطنيودْالحكام

1.ا-60صمبرليل.أول!12:)1(

9:2711ْ)3(سصوئيلأول

A-؟سوئبلأل!2127( V.

26-03.31:صوئبلأول)4(
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أنهوركم،)1(شاؤلضيالحاسمةالمبركةفىبالاشتراك-رجالهوكذا-

إلقتال،هذأانىالمساهمةإلىمضطماكانإنمادأودأنالديعىمنكان

تدورحمنلجخونهمأنمنخالفمنكانوا.فقدلمومنفهه،يحمكونكانفقد

)صقلح،إلى"اخرىمزيعييهأقاضالرأخبهقوفكذا،الحربرحى

ضدالفلسطينيينجانجبفىنث!بيوريقومانلداوديقدرفلمولالتالى

جلبوع)2،ءجبلمعركةفىالإمرائيليةوالفباللضاؤل

إسرائل:علىطكاداوداخياو)3(

بأن،الهشمنمفىالثاردسبرىكمأالبلاد،أرجاءكلفىالأنباءسرث

شرَهزمواقدالإسرليلب!ينوأنالمصير،نفىلقياولديهوانمات،تدشاؤل

قدالبلادوأناق.م(،5001عام)حوالىجليوعجلمحرممةفىهزيمة

10111.الفلسدنييننيرتحتأخرىمؤعادت

الإسرأليليةالقبائلمرهـبينصراعقيامإلىثباؤلموثأدىوقدهذاا

،شاؤلخلانةإلى!طلعكانالذى-داودبينبالأحرىاوالسل!،على

لشاول،خليفةحيلألها!داءمسحهقدكانإنماالنبىصموئيلوانبخاجمة

اعتبرالدى،ئماولبنلش!ببل،"ولبنم-إسرأ"ليلعلئملكمابهبنادلملان

جيقق!لد"أبنير،ذلكفى!ش!اتيه،وف!لهبعيلوالدهالشرعىالخليفةنفسه

أء.يشه)3،امراءوأحد،ضاول

واولئك-هؤلاءوراءمنالبلادعلىسيطرلياوتد-الفلسطينيوناوكانإ

بربيدو،وضعفبمفىقتهمعلىأسرأليلبثوييقىأنالأولىالدرجةافىيهمبم

وبن،عدتهللأمبراجمدقدكاقْلْقد،1بهثيرمداوددهحةيثرلمحدثماألىْ

.ا*.ا-،"ا....أولسنزئل

.R.H(Hall, CAH,8! Cambridge,,6591 .p.426 (Y

,M.Nothأْ.08!أ.181-018".،كنا: op. c

)3(،1181..TheHistory of,6591,1earsI p!الأ؟*2.ي.
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يحزنحتى-بوناثانولدهوكذا-شارًلطبنوتيسمعأنمانر)5فإنناهنا

كلفىالمراثىاأغظممنبواحدةحارثما،رثاءفيرثيهماعميئا،صزئالموثهما

011.هناك،بحتقروحاثنه،أئباعهبكلحبرونإلىيتصلثمالآداب)1،

الخوبلجبالالطبيعىالمركزثشكللا،الكإلبيهه)حبرونوكاتت

مباضرة،مجاورثفافىيفعكانإنناكذللثولكنهفحصبالفلسدنى

)رامة)ممرا،فى،المقدسةالصجؤمعبي5،ميلوفصفميلمبعدةوعلى

الجنوبقبلالل4لكلالرئيسىالدينىالمركزكاشاوبماوالتى،(الخليل

قبائلستمنتحالففىهذاحولاتحدتقدلييوانهاوالتى،الفل!طينى

مجموعةمكونةوشمعودْ(،وسحمئيلونايينوعنيئيلوكالب)يهوذا

الرئيمية-عشرالائنىللفباللالإعرليلىالتحالفودجانجاداخلمنفصلا-

عنعزلةنىيكنلموإنخاصَا،مركزآاكد!االتىالخاضةحي!لهالها

إنحاْداودلأنذلك،تاريخيةأهميةالآنلهاأصبحتحفيقةوهذه،الجميع

أنه،-كمايهوذي!كان)نمانفصه.راودأنعنفضلاهذا،واقعالىحولهاقد

ترانجةلهأصبحتقدإنما،القينمتينوهأييجابل،"أخينوعم،إمزأ4منبزواجة

عقيامن)!قلعهفىإقامتهأشاءبخحقيهأنكما،القبتيعىمنبالمصاهرة

....الآد21ْ،.؟لمر!كرسها،الجنوبيةالقاللمعصلات

اممرا،ْفىأو"حبرون،كْلوهناكداود،الىيهوذا.رنجال؟لنومكذا

نفسة،داودأنفىضكمنهناكوليس3(،بهرؤألمتعلىملكأمسحؤ

مقدالخطؤمد.لاتخاذالجنر!4القبائلإكراءفىهامبدورقامقدإنما

كحامكأنهكما،ثكمنذلكفىماألركبير،الحخصىلنأثيؤكان

للقبالكْبالنصبةومو،حولهمنلكلضضأ.محبول!منهجعلتيثاؤللدرع

.9-27(؟3س!وليللا،)1

(Y)..

+24:لانصمرئبل)3(

M.سا+.!.يلاك!21055.
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-انهشاؤلعنانفصالهبعِد-بنفسهبرهنوقد(دائرتهممنرجلالجنولية

صريغاانئهئةتدالملكيةنظامكالطوإن،الجنوبيةالقياللبنرجلبالتكيد

علئ.يكونوسبرف،لفحصلةالملامهوإنصا،شإؤلالبنيامىهذ!فإنبالعار،

الخاعىالمركزسابموتجد،أفضللطريقةمركزيستغلاناليهوذىداود

دارد"استغلوقي،ضكدؤنالموقففىبدوزأساسىالجنود4للقيائلوالثاتجا

..ْا.A)Icلصالحهالموقصْهذا

،6أممراiفىالدينىالمركزفىداودمسحنلقدالأمر،كانماوأي!

دينىأساسعلى.يتملمالاختيارهذاوانيهوذا،رجالقبلمناختياؤبعد!

شصيئهوكانت!رفَا؟عمياصايئالصرفَاكانوانبا،نبىَطر-شصكنكالنعيين

ييت"كلعلىملبهماكاثنصيبهفىافيساسمى،الحرليةوحاشيتهوعلاقلأله

اختيارأنكماله،موالينكانواإنماالدكرجالانعنفضلاهذايهوذا،

الشعب)2(ءاكلبيةمناحسنأ.قبولالاقىقد،تبلمنلهالنبىَصموئيلى

البلادتعودانالىجلبوعجبلكارثةأدتثحا،ال!ثنمالفىوأمالا

على،البهازئةامننبخماَ.الذى!أبنيراعملنقدْ،الفلسطينيةالسيادةتحتثانية

ببيليراعجلونشمالىمحنةخربةوهى-)محائيمأالىالملكىالمقرنقل

ة.تزالمامصاجمشواتمئذءالجريئةأعضالْضاؤلذكرىسا-ميلونصف

علىمنك!،1الحياة1قيدعلىالباقىالوحيدشاولبنلثبعلوأتام،متاكباتية

.01ماA01سرأليلئم(

مْىالاكمتغيركماْ،!اشبوشثأو-"+شغبل،بنودىوهككا

تضلان-يمكنمكان-أبغذفى،الأردنشرقفىفلكَا-Moثانصموئيل

01جلعاد،ْأرضفئ،أفرايممن!ةا+عاصمة،2محانيمفئالفلسطينينأيدىاليه

ملكيةكاشاكماصرفَا،تعسفئاعملاهذاوكانسوق،جنوب

)1(183-182..H..R Hall, op. cit., .p.427 (Y) .M Noth. op. cit., p

(4(.M Noth, op.ciL, .p18(r،أ:2ثانصموئيل.
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الإسرائيليةالقبائلولكن،كليةدينىأساسبدونلشبعلى()"للشبوشثه

يعرفونكانوافقد،التجيبنهذاعلىْوافقتقد-كذلكوالمهزومة-ْالمرتبكهَ

يوجدلاانهكما،ورلإلىأنهْنظام،بهمالمحي!القبائلامنْالملكمِةنظامعن

الحاة!يدعلىالباقىإلؤحيدابنْفاؤل،ل!ثبعلغير،مناسبآخرمرثح

فحدد"ة،كيرمناطقالشبعلبلكيةشملتفلقد،حالأىوعلى

سفرفىجاءتممما،والسامرةالجليلوفىالأردانشرقفىالجباللقبائل

فبلمنأبؤفعلكصا-نفسهعلىلشبعلأطلقوقدهذاثان)1(صموئيك

بصاولكن،الإسرائيليةالقبائلككيحكمأنهوادعىإسر6ليل،)ملكلقب-

السياسىالتصورفإن،الأخرىالقباللعنقد"انفصلثالجنوبيةالقباللأن

القبائل،منكبراالجزءفق!يئملإنماالئبعل،تحتْحكملإسر!ليل

الجنوليهء2".القبهللباسم!ناء

يهمهموكان،كئحطعنالموثفيرقبونكانوافقيالفلسطنيونوأما

قيامفىرأواوويماتمامما،تهمصيا!قتفلسطينتظلانالأولىالدرجةفى

الفلسطنيونكانافحا،لأغراضهمتحقيقماافيسرديليتعنالمملكتينم!ين

كانولمابل،الداخلىالانق!ب!امطربقجمنضعافَاأعداءهمرراأنبكارهين

تابعتبنالأسرلبليتينالمملكئينهان!نأقامواالذفىهمأنفسهمالفلسطينبون

وعلى،الشمالفى:والأخرىداود،راسها،،وعلىحبرونفىالؤاحدة،لهم

ال!يادةتحتالآخيؤالمملكةمدوربما"كانضالشبعل+(راسها

0الفلسطينيه)1 0 1 ! . )t

لياركونكانواإنماأنهمنىشكمنهناكفلييداود،مملكةْواما"

2:8.لانسموئيل)1(

M.Noih,أء.!ه.184-183.048)2(

)!(024..Kenyon,Ankaeology in the Holy Land, London,,0791 p!م,Kathleen

)4(452..TheJewish Encyclopaedia,,3091,.Y.N p
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)صقلع،دكمستأجرفهو،لهمتابعَايزالهاكالطداودلأنذلكتجيامها،

المرتزقة،منارجالهمع،ْالحربيهْخدملألهلهميعَدمانعلىمجبرلمكانإنما

يهوذارجالقيامعلىاعتراضاىلفميكنلم"الفلسطنيينفانمئاومن

به،لثقوالمأمبداود،القلسطنيوناوثقوسواب!،عليهنمملكأتايعهمبآنتخاب

منفصلةيهوذأمملكةلإقامةكسئالأنمْسهمنجلبواتد،حالايةعلىنهم

إسرأئيل،إضعافالنىإ"بالتكيديؤدىوهو،الإصرليليينبيبنانشقاق!ومتضمنة

عشر،الاثنىتحالصْالقبائلعلىيمْضى)نمانفصهالوتتفىانهكما

عدمعلى"تعمككانتأنماالجنوفيةالقبائللأن،وحربيةش!ياسيةكوحدة

!جرىماعلىمؤف!الفلسالينيونسكتافقدهناومن،التحالفهذااستمرار

كماآخر،علىطرفلمساعدةسببَابجدوالملأنهمذلك،أحداث)1(من

الآخرلأ".البعف!بعضهم"بحطمإسرائيلبنىمنمواليهمبتركقانعينكانوا

ا:إسرائيلوثوحيدداود(4)

جنوبأتجصىفىضئيلةمنطقةأنْتكفيهبنداود.اعظمطموحكافيْ

الذى،الشمالنجوبناظرولهـنوفبدأ،ب!لطانهاعترنتكالتى،فلحطن

المتنافحمينالخزبينبينالصدااموكان،الضعيفل!ثببعلحكمتحتاستقل

منه)3(".مفرلا-امرموانجنوبالشنالفى-

يكتفيلافانهثمومن-وعحكريمسياسيَا-عدتهيعدداودبداوفكذا

ولدون،الأردنشرقالييمدهاوليهنه،الجنوليةالقبائلمعالوديةيعلاتاته

مملكتهلأن،الآرامى)جضور"ملكابنةمنتزوجقدفإنهانذار،أوانتظار

أنهكما،هناكليتحصندشبعللجأجيثخلعاد،ليا-مجاورةكاشا

!-."ل!ثبعلعلىكماشتهليطق،عمونملكمعخلففىدخل

,.op.cit..183لا)1، p,لهك!.ول!

,HR.Hall..427.!أ،)2 op. ciL, p

)3("17..C.Roth, op. cit., p
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رجالمعيتفاوضذلكبعدبدأتدإنماداودأنالترراةفىونعَرأ

دأودفأرسل05التوراةتقولالإغراء،طريقعنخيالتهإلىوبدفعه!م،عدوه

فعلتمقدإذ،الرفيمنأنتممباركون:لهميقولى،جلعاش!اييشإلىرسلاَ

احسانأمعكمالرلبليصنعوالآن،فدفعتموهشاؤلبسيدكنمالمعبروفهذا

فلت!ثددوالآنالأمر،هذافعلتمْلأنكمالخير،هلامعكمأنعلأيض!وأناوحق!

ببيتسمحوإلاى،شاؤلسيدكمماتتدلأنه،بأسذوىوكونواأيديكم

معخيرمفعلوايأنهمأعدألهعلىايممىهنافداود،cu،عليهمملكَايهوذاْ

هذالهمسيعيدبأنهيعدهموهوايدود،داودعدوكانالذى،شاؤلرثيسهنم

ملك!مسحهفىمؤازرلهمئروعغل!هميعرضأنلنصىلاأثهغمر،المعروف

معروفهم)2(.لهميحفظأنأرادواإذايهوذا،على

،برزلاىأمثالمنمخلصينأصدتاءبعدفيماداودوجدفقدثمومن

العامالموقفأصبحفقدولالتالى،العصونىناحاش،بنشوبىاوه،الجلعادى

المشاكلمننفسهايهوذااستفادتوتدبل،اسرائيلضديهوذافى

أن-وإش!بعلداودحكمتحت-،إسرائبليهوذالبثتماثمالإسرائيليه"3(،

كزو)أبنيرأقرروعندماالحدود،منطقةلىعسكربةاضتباكاتفىغرقئا

علىاجبعون،فىهزمفإنه)سرأليل،لمملكةضمهاثم،الصغيؤداودمملكة

جيشه)4(.بقيادةيفوموالذىداود،حاشيةمنواحدوهو،ايوآب،يد

اكتضفت،اورشليممنالشمالإلىلاأميالشعةمبعدةعلىوهناك

كحا،،)جبعونمدينةاسوارآئار،ا56!عامفىالأمربكيةالبعثات

بدايةمن،الخوالىالأيامتلكفىالدمويةالمعركةمشهدكذلكاكتضفت

عنيفقثال9حيثفلقد،الترراةنىجاءلماوطبق!الميلاد،قبلالأولىالألف

2:8.لانصموئل)1(

.،4-ه،عى،6491القاهز،ىالبهؤالدنفىالصهيوبئأمول،الفاروقراجى)ساعِل)2(

(S..A Cook, CAH,,3191,D .p.373 . (r

)1(188..Bibleas History,,6791 p+ح,W. Keller
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يوآبأخاأبنيرأ5وقتل،11المتنافسب!اأعوانبي!بيد،يد،البقعةهذهفى

!مبثأر.ياخدانذللثبعد،)يوآبهمأصبحفقدثموص،إعحاليل،

،21(أبنيز

بحببلملشبعلوسيدهأبنير،بينالنزاعدلثحينداودفرصةوجاء

إلىارسلحينوذلك،سيدهضديتآمرأبنيروبدأ،شاوًل)3(سرية)رصفة،

ئئبعل-حكمتحتالتىالقبائلوفعه-اليهينضمأنعليهيعرضداود

،شاؤلابنة،)ميكالمعهيحضرأناشتررووإناًبنير،ةلاستقبالداودواستعد

نهائىحدوضعبمثابةلأبنيريالنسبةالأمرهذاوكابئ،زوجةلهلتكرن

معوتفاوض،الشرطبهذاأبنيرووفىداود،إلىولائهونفل،لإ!شبعللعلاقته

أبنيرذَلإذتنفذ،لمال!ةولكن،معهشروطهالىووصلحبرونفىداود

الأمرولكن"عساليل،،لأخيهمنهالثأربحجة،حبرونمدخلعند-سآببيد

ابنيربيناتصالأىمنمركزه2علىيخضىيوآبكانإذ،كذلكيكنلم

)ود.ؤ

-وركاببعئةهما-رجالهمنأنجوينييدلثسبعل،)قتلصاوب!رعان

ثىإليهالقاتلينحضووولكنتمامَا/داودأهدافنشبعل)غتيالوناس!

داودأتلقفدإنماوالثناء،الجزاءيتلقيالكىلشبعل،راسرمعهما،-حبرون

ناالآنواضحماببدوفإنه،قبل.منالشكوكأئارقذأبنيرقتلكانفإذا،كثير

يقتلأنداودأبرفقدثمومن،نجالجريمةطريقهيشقانيحاولنمااٍدأود

)4(،حبرونفىابنيرمقبرةفىلشيعلراساتدفنوان،الحالفىالرجلان

ذل!-ضصاؤلبن،)يوناثانبن)مفيبوشثأأصبحلشبعلمقتل!بعد

yriكذا.,r-2013نانصوثل،1(-

026-3,21..5791 p75-62..!لأ.J..B Pritchard,BA,,5691.,91 p

.W,أء."ه،!ا."5188وكذا Keller

3)2لانصمرليل)2، 1 1 1)r3611ثانصموئيل-

13ثانصحرئل()! -4 1 r018وكلا؟.M.Noth, op. cit., p
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ضاؤل)1(.نسلمنالباقىالوحيدالذكرالاَنهوانماالصغير-الأعرج

وحدهـ،إسرائيلحك!ملهوخلص،معارضيهمنداودتخلصؤهكلىا

إلى،الملكإلىإسر،ليلٍشيؤخجميع)وجاءجميعَا،الأف!بارولهودانت

داودومسحوا،الربأمامحبروننىعهدممعهمداودالملكنقطع،حبرون

أربحينوملك،ملكحينسنةلحلاثينابن:اودكانسر!ليل،اٍعلىملكَا

أررشليموفىأشبهر،وستةسنينسبعيهـ؟داعلىملك،حبرونفىسنة،

وبهوذا،)2".)سرائيلجميععلىسنةوثلاثينثلاث!ملك

ببنخلافموضعنذلكهذ.؟فىارفىحكمشواتكانثمتىواما

ومن.م()3(،أق55-01)01الفتزفىيجعلهامنفهناك،المؤرخين

)859الفترةفىيجعلهاومن.مإ)4(،قا-562)400الفتؤفىيجعلها

ومنق.م(61(،أ-729)120الفترةفىيجعلهاومن63!قا.م()5(،-

وهكذا..م(71"،ق-.69'...)الفنؤفىيجلها

والفلصطينيونداود)5(

أنإذشديد،بقلقالجديدةالتطوراتالىينظرونالفلسطينيونكاْن

وداودلشبعلمنكلا!تبرونكانو!فمْد،القدي!مةالمواز-شلكلقلبَافيها

الصغيؤملكهبيأئزقانعَا،زلكقبلثاودكانفقدولخا!ة،مواليهممن

)1(.-451..TheJewish Encyclopaedia,,4 p

-.3-ه5:لانسموئيل)2(

(r)..4.!م.G.Roux, op. ciL, p

(t)30.2صالابق،المرجع4حىفي:

)5(-81.Atlasof the Holy Land, N.Y.,.9591 p!لع!!اكن

)1(35..IsidoreEpstein, Judaism,,0791 V

)7(122-012..F.W.Albright, ap. ciL, p

محايه:فى،أربراكت،فوكولاولىلناقلمهاالتىالتوارغالكناليهنافىنتبعوصوف

6391.,.N.Y!ثح!مأ!ك!TheBiblicalPeriod. FromAbr
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وقتاىفىالشماليةالقبائلعلىالاغازحريةلهمتاركا،حبروننى

اليهوديةتوىاتحادرضىعنبتفبلوالمالفلسطييينفإنهناومن،يشاءون

يدأواوهكدا-القديموتابعهمالجديدالبطل-داودقيادةتحث،واسرأئيل

تهديدانهاالواضحمنكانالتىالوحد-،هذهمقاومةفىيفكرون

فلسطبن)1(03علىلسبطرنهم

علىملكَاداودمسحواانهمالفلسطينيون)وسمح:التوراةفىونقرا

وادىواحتلواداود،علىليفتشواالفلسطنييقجمبعفصفد،إسرائيل

منطقةلأنوذلك،أورشليمكربىجنوبالبقاعوادىأنهوسوجح،الرفاليين،

تحتلهاالتىتكعنإسرأثيل،تحتلهاالتىالمناطقتفصلالتىهىأورشليم

عملوا،الأفلعلىاو،الثماليةبالأسباصلداودألصالقطعواولهدايهوذا،

الدكتورروىفيما-داوداضطرحتىالمملكتمين،جيوشتجميعمثععلى

أنلابدالذىالحصنإلى،السثمائةوألبأبمحهالالتجاء،.برجالهما-س-.إلى

الصهيرة)2".عدلامأمغارة5هويكون

المحترفين،الجنردعنبفرقتهالفلسدنيمنلملاقاةيستعدداودرشرع

فراصيمه"جبلعلىفراصيم،بعلامذبحقربمفاجنبهجومتاموربما

منداودألىفقدالسنادر-رأسالآنمكانهوربما،جبعونواديقرب-

الأصغر،الطريقفى،رنائيمسهلمناتتربوربما،حبرونمنالجنوب

ومزيشهمنمامَاالفلسطينبينقهرفىبخحوتد،إلبهبتلفتوالمولهذا

يعملونكانواالذينالمرتزتةمنقالدلمكانفقد،الخاصةوسائلهمنجاممتخذام

كما-يواجههمفلم،الحربفىأسلوبهميعرفوكان،الفلسطينيينبع

ربماالتى،المرتؤتةمنبفرتةوإنما،فواتهمنكبرابالجانجا-شاؤلفعل

الفهملديهاوكانتيهوذا،علىاطكحكماثناءوتطوزتاعززتئدكاشا

ص!Noth,أح-ههp.187.45زا(

.؟.9عى80914التاهؤداود،مرضالنىدرجمةداود،حياةماوو،..بف)2(
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الحصريعالجهازبهذاالفلسطنيينداودهزموهكذااالحربلفنالمحترف

.ا(النغايماالمنق!ربمهارته،الحركة

نتيجة-قدرواأنبعد،ثانيةبمحاولةالفلسطنيونقامماصرعانولكن

منذلهمكابغاكانالدىلعيوهما،الحربيةوالمهاؤالقؤ-السابقةالجولة

مرةظهررامافسرعانثمومن،لمواجهتهقوثهمكليعدوارلمعدم،سنين

هذ.التوراةدصفهمكانفى،أخرىمؤداردوهزمهم،رفائيموادىفىثانية

علىبقواتالمزه!.داودأطبقوربماالبكا،)2(،أشجاو)ممابلبأنهالمرة

كاننقدشكوللا-الشمالمن-إسواقيلدولةجانجامنالفلسطنيين

الئوراة-لروايةوطبقَا-حالأىوعلى،قبلبنخيثكضا،فجأةذلك

وإنجازر،)3(،مدخلالىجبعمنالفلسطينيينبضرب5داودقامفقي

حتىأثرهممقتفيَاجازر)4"،الىجبعونمن5أنهاإلىأخرىروايةذهبت

بلادمم،)5(.حدو

أهمية،وكثرممأعدائهأتوىعلىالمبينالنصرلداودكتبوهكذا

)ننابلالإسرأليلية،المناطقمنطردهمفىالمدىبعيدبخحَالهكتبكما

الخمسةالمدنمنواحدةوهى-)جث،عندطبولهدقتقتالعنلنسحع

يمدينةداودأحتفظفقد،أخرىناحيةومن-الفل!طنىالأتحادفىالرئيسية

مدينة)جت،مد!نةاصبحتوقيبلبعد.،منلولد.وأوردها،"صقلع،

داود)6(.حكمتتإصراثيلية

.ول،ط!اله1هه.34..188-187.0.)1(

سوئل!5023-)2(

.525؟لافىصوظ)3(

.14:16ال!أ،مانجار)4،

)5(918-188..TheHistory of Israel, London,,6591 p,!الهك.*

)1(-AdolpheLods, Israel, From its Beinnings to the Middle of the Eighth Centu

+,London,1كو،2.".!

http://kotob.has.it



-646-

والتى-الفلسطينيينعلىداو؟انتصاراتورغم،كلهذلكومع

تجعللمدان،والتى1(.-)الثانىصصوئيلسفرفىالتوراةعنهاحد!ل!نا

علىبسيادتهالاعترافعلىأجبرتهمفقدسيابميأ،لداودتاسنالفلسطينيين

إقلممهمفىالفلسطينيونبقىفقد،كلهذلكومعالبلاد،منالجزء.الأكبر

آجلا)2(.أوعاجلاإنيضعهاأنلداوديقدرلمالتىالوحبدةالقوةالصغير،ا

،لنفوذهالفلسدنيينإخضاعفىداودفشلفىالرمميسىالسبنيولعل

هذهفىضعفبفترةتمركاشاأنهاركممصر-لأنذلكمصر،كانإنما

ابد،ضمهممنداوديمنعماتالدها،منالفلسطنيينأعطتفلقد-الآونة

منجزءآأبايميصبحلمالفلسطينىإلساحلىالصهلإنبلنفوز.،الى

مرةيظهرونماشرعانالفلسطينيينأنعنفضلاهذا،الإسرائيليةالأملاك

الميلاد)3(.قبلوالسابعالثامنالقرنفى!ستقلةكجماعةاخرى

ومؤابداود61(

مملكةأنومع،القدامى)صوأئيلأعداءكلضدبحملاثيقودا،دبدا

هناكإودعهمااللذينداْود،لوالدىالضيافةكزممنإالكثيرقدشا.فدمؤأبئ

كانشاإنما-داودجدة،)راعوثورغمْأنْ،شاؤلغضنيمنعندما"هرب

موُاب،امعْللحربخاصةأسبابايةتذكرلمالترراةانوركم،كلىلكمؤالية

اسئينها،أكثر4ودْبحوهزمتا،هوجمتقوةاولكالْت)تمامؤابانْالا

تابعةاولايةمؤابأصبحتوهكذا،)4(والإذلالللسبىالباقىالثلثوأخضع

وإن،هذايا،يقدمونلداودعبيد،المؤابيونواصبح01!.التورإةلقولوكمالداود،

..لداود)5(بالتبعيةالاع!رافمعفيها،الملكىالنظاماستمر

"...ا-5725؟لانصمرئبل)1(

,.op.cit.بى:4"..3،)2( p*هـألاه.M..

)3(.244..K..M Ken! yon, op. cit., p

.H.R.."00؟4"411وكلا:812:لانجممرئبل)4( Hall, op. ciL!

،4(.p.491 (aول!لاه*,013،أح.
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والآواميونوالعمونبونداود)7(

سفرفىجاءلماوطبقَا)1(،الآراميينضدحروبعنالتوراةفىونقرأ

قهوربسبب،ا!رليمد.إلىالاَموريوناندفعةغد،أ2الثاتىصموئيل

اصرائيل.فىالجديدبالموثفالاكترأثءدمثببالعمونيين،

حسابعلىللئوصحي!طونيزالونماكانواإنصاالعمونيمنوو.ل

وكان،شاؤلايامعلىهزيمتهممنبالرنجم،الأردنشرؤفىالإسركيليين

jىكانواال!ينداود،لرسلالعمونيين)ساءةموا)ءحمداملهذالمباشرالسبب

عمونملكنون،-"قامحيث،عمونفىالسلطةتحمِرلبمناسبةوديةمهمة

ئمأستاهه!ا،إلىالوس!منثيابهموقصو-!أهمأنصاف"وحلق

،،3(.أطلقهم

بداواهناومن،منهمفرلأأمرلمأصبحتالحربأنالصصونيدظوأدركْ

وفى،،صوبةآراموهرحوب،ببت)آرامفىالآراميمنلمضراذة.معولةبطلبون

لمساعدة،والمعداتالرجالمنكاملبحشدهؤلاءوألى،"وطوب"معكة

قيادةتحتداودبهأمرالذىالإسرليلىالهجومصد،ىمونعاصمة)ربة،

عنارجعئمالآراميحن،مؤلاءهزبمهفىروأبوبئحصروثة،،بن"ءسآب

6)4".أووضليمألىشفىعموذ،بنى

عبرفىالذى"أرام!بستلعى،فيلكصولةءادعزر6أهددْويعا3

-حورانسهلفىعلمةأوعليمكانتربما!إنتي-حيلامإلىالنهر"

أنهليدوالذى-داودوبن!،إسرأليلجيشلملاتاة)شوبات،قالد.وبتقدم

النصزه(.إحرازفى-المرةهذ.جريشهرأسعلىكان

..?:2)لانص!ليل(1) -n،r23ا.لانسومميل-.
-ه.ا:1.أنفىسمو!لا)3،

M."ألاه*أص!."هاp.591-5.491وك!ا؟6-514:الانسحوئمالى)1(

M.Nosh,طق."ه5.".5591،)
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ارضيدمربان)يؤاب،قائدهإلىأمرهداوديصدرالتالىالعابموفى

!بععندوتقع-،عمون)ربةأو"ربة،عاصمتهميحاصروأن،العمونيين

داودأسرعواخيرلم-الأردنمنالشرقإلىكيلا35مبعدةعلى،ليوق

المدينة،تلعةعلىالاستيلاءعندموجوم!ليكوناقالَدهطلبعلبناد،بنفصه

بحرقأمرداودنفاٍ،التوراةلروايةوطبقَا،بقسوةالعمونيينطعا!.حيث

نوارجتحتوضعهمأنبعدبالمنشار،رو!فرمم،جلودهموثلمخ،المغلولمن

وأحجارذهبمنفيهبما-العمونىالتاجوصخثميد،X-منونؤرس

عمون)1".علىملكأنفصه!بعل!د،اخرىولعبارة،مهر%علىكريمة

(A)وأدومداود

روا،تمننعلموكما-آدومإلى-ال!ضوبالىذلكبعدا!إدااتجه

والإسرليليينابخاصةداودضدعملبأىتقملمادوممملكةفإن-التوراة

وهك!ا،)صرليلبنمكروهة-وأبد،دألضا-كاشطفقدذللحم!ومع،بعامة

هوج!تفقد-مؤالطإلىبالنسبةايأمركانكما-ا.ب.بانعرفأنودون

سةسلروايةرطبقَا،ابنائها)2"منللذكورمروعةمديحةفيهاوافيمتأدوم

أفمواحتىأئمهرع!ثةآدومفىأقاموااسرأليلوكليوآبنفا5ٍ،الأولالملوك

.(r)آدوم،فىذكركل

قيداودأن-الثانى)4(صصرلىليسفرفىجاءكما-التوراةفىونقرأ

لوحل-بحرجنوبىالسنجةأنهيظنا!إلذممط-،الملحاوا:ىفىآدومهزم

العلسلة-هذ.منالثامنانللكوهو-الئانى،أجدادأدومملكانويعدو

امه3كانتربماوالذى-)هدهد(ولد.ولكنألموكلعة،هذهفىْفتلقد

MNoth,أ،.،ههع..p.591ا:وكذا135-21062ثانصموظ(1)

(Hall,op. cic, .p.431 (Y.ولول

001-16ا11:5أولملوك)3(

.8:13ثانصموئيل)4(
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أميرةمنهناكتزوجحيثمصر،إلىالهروباستطاعقد-مصرية

ماتانإلىفرعونعدىضيق!هناكوعاث!،،الملكةتحفنيمى،)أشتمصرية

)ا"ءأدوم.عرشفىالشرعىحقهاستعادةفىيعاودهالأملبداحيثداود،

وأن،حكامه)مرةتحتكولايةأدوميثظمأناسعتطاعفقدداردوأما

منتصكنهفهىداود"8الىبالنسبةمهصةذلكمعكانتالبعيدةالولايةJهذ

أنهاعنفضلاهذاالأ-!هر،المجرإلىثمومن،العقبةشايجإلىالوصول

ومن،العوبهء2(وادىحدودعلىالمعدنيةمنءالرواسبكثير!،إ!/تحتوىإنحا

لأنذلكداود،إلىبالنسبهْكبيرةاقتصاديةأهصيةذاتأدومكانتهناك

خليجوحقى،الميتالبحرجنوبنهايةمنتمتدوالتى،ال!!رليةالصحراء

داودفإنوهكذاوالحديد)3(،النحاسبمعدنىكنيةكانتإنما،العفبة

الأبوابلمصاريعللمساميركئيماحديدمداود)وهيأ،ذلكاست!لم!سرعان

.O(وزن،بلاكئيرمون!حاور،،وللوكل

اثساعهاارمد+ىدأو"دولة19(

بعيدبخحَالهكتبقد)نما-السلامعليه-داودأنةمىرسالا

حققيهأنوفى،الفلسطنىالنيرمنالإسرليليينقومهفيخلصأنفىالمدى

وعصون،وأدوممؤأبنىنفوب!لنفسهيوجدوأنبل،التامالاستقلا!الهم

عمافضلامذا،دمضىآرامىمن-الجزئولمس-ا!هدالالهلعدمأنونى

فىنكاية،حصاةملك"ترعى،معالمودةعلاقاهمتطإقامةفىبخحمنلهكئب

صولة.نىالاَراميبنملكعزر،"حددالمشتركعدوهصا

ركذا:ا-1014122؟أرلملرك)1(

431;،05H.R. Hall, The Ancient History of the Near East

.W.M.F..65لا-.111،كذا: Petrie, Egypt and Israel, London,(,2591 p

(op.cit., .p.691 (Y,يطهك!.ي
W.صا08..188(3) Keller, op.ci

.11-01:آ!ة،سأصوؤ:.نظروا22141أولآأيارخباأ(4)
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قىطلقداود،مملكةتقي-ءهـسعةفىكثيرمنبالغألافعليناذلكومع

المؤرخينبعضيهسفياأنأرادكما-ا)مبراطورية،وصفعليها

المهحريينالكتاببعضفعلكما-حدودهافىنبالغأوالأورلممن)1(

وجم!؟؟المتو!ىجماالأييضالبحرإلىالفراتدهـرمنتمتدفنجعلها-المحدثين

)2".العربىالخليجالىدمشق

منفيهليمر!ابششن،5الدممتورالحاخامحددهماكانفربماثمومن

حدودالىالغرليفىفينيقيامنتمتدكانت)نماأنهارأى)ذالكئير،المبالفة

الىءالشمالفى)الأورنت(العاصنهرومن،أثعرقافىالعردمةالصحراء

أنإلىل!هبإنصاثفسهاال!وراةلأنذلكأجنرب)3"،أفىالعمبهخلسجرأس

صصخ،"4(3إشرألىدارْامنلهاأسصاعأئصىفىكانت)نما)سرأديلكلكة

فيصابحبالغثهااشتهرتوالتى،المقدساليهودكثالي-فالتوراةلمومن

تقعوالثى"دان"مد!ةالشمالمنلهاتحددانما-أ!سرأئيلىبم!!كةيتصل

مبعدةعلى،الأردنمنابعحيث،القاضىتلبهند،!موْ-؟بلسفحعند

ثشرولم،الحالبةسبع،)بئرالجنربومن-5")بانياسكرلىأميالئلالة

الثرق.أوالغربمنلإسرائيلص-دودالىالنوراة

،"حيرامأيامعلىل!س!طصة-كانت)فينيقيا،انعنفضلاهلا

فىالرئيسىالإسرليليينصدم()6"،ق089--939صورملك)أحيرام

،)حيرامأننفسهاالتورا-ت!كرولم،مستقلة-والعماؤوالفنالاتنصاد

،1(.583."7591,,II,Part,,2 Cambridgeكل!ح.,ngdom!كfeldt, The Hebrewككة!.ة

.63صالمبحاد،وأرضالحالمةالصهبوكةعيأ،)مامعلى)2،

)3(35..I.Epstein, op. cit., p

هـوكنا:21:31لانآأ!اأنجار23:52للاسوئيلا302:أرلسموئيلأ02:1ضاة)4(

.20M.F.كر Unger, op. cil., p

356-357.لماالمملىالكآ؟بلاموس)5(

71.ضشعبزالهادىعبدمحعدكرجمةاالففةال!ار،كونتمو،.ج)6(
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حاولتدنمااٍداودأناالتوراةمنيفهمالذىإنبلأبدآ،لداودخاضحماكان

عننضلا،الشمالأقصىفىابحماهالوديةعلاقاتهيوطد"أنجادم

أبدمتكتنللمداود،أكامعلىالعبريةالسيطرةوأن،القربفىالفلسنطيين

يبدو.فيحا-تكنفلمالجزبةوحتى،فلسطنكلعلىالإسرليلبعنباشمتيلاء

ا!...القدسإلىترسل-

قدكاتواإنصا.الجنوبيينالفلسطينيينالرؤساءأنذلكالىأضف

مصرفر)عينحمايةتحت-مكروهينلاراغبين-أنفسهموضعوا

فىنشطةسياسةبتبعونكانوا%نهملمدووالذ-شتانيمىأ،1نىال!ثماليِق

أنلحقيقةالصحيحالتفسيرهوهذايصبحثمومن،الأيامئلكفىفلسدن

..م(jyr.-أ45)حوالىوالعث!رينالثانيةالأصرةمؤسس،الأول"ضيشنق

اسثولىالثىالمدنكلسجلقدفإنه،سالمانموتبعديهوذا،5غزاعندما

هذهانيتضحهذاومنالفلسطنية،المدنهذ.يينهامنيذكرولمعليها،

كانإنمافرعونفإن،سليمانعهدوفى،المصرىالحكمتحتكافتالمدن

اعتراضبدلينوبدمرهايحرتهاانيمكنه،كتلكاتهمن)جازرأمدينةيعتبر

المدينةهذهقدمإنما-نفسهادالتوراةكنصفرعون)نبلىا(،الفبرانيينمن

)2(.سليمان؟امرأةلابثتهمهربم

ارضْيقرران.م(اق)ا21866-469ويلزأرأيئا-)هربرتاهئاومنْ

هذا،لعبوأنييناتبضةنى-ولن"نقع-مايوصَاتقعلم()المزعومةالميعاد

فصرأمورأنْ،من.ْالاتساعشيئَالهوهيأد)ود،ملكوطدماأنعنفضلا

الثام،وللادفلنسطينغلى.هيمنتهافخفت،مرتبكةعهدهفىممانت

الحريةمنشيئَالداودكلههذامنحوقد،كذلكيرتبكةآشورأمبربىوكانت

-.اا.انسيادة)3"أليممالد"والئبسطوالنئاول

قدرالتىالرحيدةالرخاءفترةيمثلداودحكمفإنالأمر،كانماوأي!

)1(431..op.cic., p,!ولللع..)Y )H16:أأو)،ملرك.

)3(927..H..G Wells, The Outline of History,,6591 p
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وثيقةمحالفةعلى!وموهىالدهر،مرعلىتعرفهاأنالعبرانيةللشعوب

i.))حيرام،ملكهاأنيلوحالتى،الفينيقية"!ورهمدينةمعالأواصر A-

علعلىوالقدؤالذكاءمنكبيو،نصيبَاأوتىقدرجلاكان.م(ق369

منطقةعبرآمئاطركأالأحمرالبحرالىالتجاؤيمفلأني!غىوكان،المغامؤ

البحرإلىولهبأنالفينيقيةالتجاؤفىالأصلوكان،العبرانيةالتلال

بالغةحالةفىالفتؤتلكفىكانتمصرأنبيدمصر،طريقعنالأحمر

الفرضى.من

الطربق،تلكفىالفينيقيةالتجاؤمروردونحالتأخرىعقباتولعل

بينهأنشأحيرامفإنأمر،منيكنومهما،الآندراستنامرضوعليسفذلك

برعايةأنضئتذلكوعند،العلاتاتأرثق-سليمأنولدهوكذا-داودوبين

سفنهحيرامبنى،ذلكمقابلوفىومعبدها،وقصرهااودشليمأسوار،حيرام

خلاليتدفقالتجارةمنجسيمسيلراخذنيه،وسيرهاالأحمرالبحرعلى

علىتمامَاسيطرقدداردوأنبخاصةوالجنوب)1(،الثممالنحوأورشليم

فىتمركانتوالتىالجنولية)3(،العرببلادمنالمَادمةالقوافلطرق

عربة،لوادىالشرقىالجانبعلىالعقبةلخليجالشحاليةالنهايةمنمملكته

فآسياسوريةشمالإلىالموًديةبالطرقتر!بطثم،دمثقكوطةوحتى

كبرلهكانمماميزولوتاميا،إلىالغربيةيالمحراءتمرالتىولَلك،الصغرى

حروبانإلىيذبمنهتاكإنبل،الاقتصاديةداوددولةحالةفىالأثر

المتبقيةالمصادرإنمنالرغمعلى،الغرضهذاإلىتهدفكاشاإنماداود

لذلك1".أهميةتعطىلاعهدهمن

)1(76..Herbert George Wells, A Short History of the World, p

31،الفدالعربداربخفىا،راشاتامهرانبيومىمحمي:الرببلادفىالطرفامذهعنانظر)2(

1ص -36 i r.v(7791)الرباعرط.

(r)395.".05.,Eissfeldt, op. cit
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داود؟عهدفىالعبزبىايادب(01)

ورجالالكهنةبدأ!صماداود،عهدنىكثيرماليهودىالأدبنمى

()التوراةالقدبمالعهـدكتاباعتمدوقد،الإسرأئيليةالعقائد!جلونالدين

لناصورفقدولهذا،الملكيةالحولياتعنفضلاجميغا،المصادرهذ!ككلى

هذهأنهناالجدهـبالملاحظةمنانهعلى،واتعيةحيةصورفىالعصرهذ!

داودعنتتحدثوإلما،اطكداودعنثتحدثلااليهوديةالكتابات

صورهالذىالأمر،النبىداردمستوممطألىتزلفحلمهذافىوهى،الإنسان

تثخلصانالأحايينبعضفىحاولت،)ن،ووضوحجلاءنىالكريمالقرآن

يتفقبمافوصفتهالأراب،النبىبئأنإليهوصكالدىالمرحالسقو!من

أسفارمنقليلةآياتبعضفىنرىكماما،حدإلىالسامىالنبوةومكان

وهوثمع)1(.لاشعياءالثافىالأياموأخباروالثانىالأولوالملوكالثانىصموئيل

يستإيعلما!وؤ-الباحثينبعض-سىفيما-فهىحالأىوعلى

لكتابةعندهممحاولةأولتمثلأنهاكما2(،المعاصزالإنح!انيكتسهان

داود،أيامعلىنمىقدالشعرفإن،الكتابةمذ.أمركانماوأي!،الثاريخ

أنوالموسيقىالشعرفىتضلعهمنبلغو!دالشعر،يقرضنفسهداودوكان

قيمتهامنبلغالتىالمزامير،منعددوضعلهنسبتقداللاحقةالأجيال

روحى،كصصدرتستخدمتزاللاأنها،الدألمةوأهصيتها،العامةالإنسانية

)3(.الروحيةالفوىلرفعوكوسيلة

داودعهدلىوالعسكربةوالدبنةالاداليلةالت!ظهمات()11

إلىتحتاجكانتإنماداود،أيامعلىإسرأديلمملكةأننىريبلا

r:%-,:11أولملوكIT%ت8014YY:لانصحوثل(!ا .D1:r rAثانملوك4اIn% A

.ه3:هونعا3-55:4)شعياء44-28:5لانأيامأخبار

الانى.صموئيلعمنرمن02الى9منالاصاحاتانظر:)2(

.502ص،السابقالمرجع،حىفلب)"1(
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ومع،"،شاؤلسلفهأيامعلىعليهالأمركالىعماأكبراالموظفي!هعدد،م!

إلىبالنسبةتأثيرمأقلكانتإنما،أورشليمبلاطمىالإداريةالهيئةفإنذلك

فىماتزالكانتالعهد،الحديثةإسرأليلفدولة،المجاورةالدولفىغيرما

!جيرانها،مسئوىإلى4أن!تصلسأتلمماا.يجعلهاوالفقر،البداوةمندرجة

سببِلوعلى،إداريةنظممنالعريقةالدولضدماتقلدأنحاوكوإن

تقليدإسر7ليلبهماحاولت)نما،والكاتبMazkir"المذكر"فإن،المثال

اثنينيشبهانإثماأنهماإلىيشيرماهناكلأنذلكالعظامالفراجمينبلا!

)1().المصرىالبلاطفىالموظفينمن

كاناوأتهلابد-ديوانهرئ!أو-داودمسجلفإن،حالأىوعلى

وحفظ،الهامةالحوادتتدوينوظيفتهوكانت،بالاحتراميبرحىهام!موظفَا

الحقيقيةالإشاراتكلأسا"س،شكدونكا!االتى)2(،الملكيةالحوليات

بينهاومنداود،عهدفىالاجتماعىوالبناءالإدارممطللنظامالتوراةنى

فىاتبعثالتىال!ةعلىسارالذممط،3(الكبيزالقومىالتعدادإلىالإشاؤ

مكوبمكانوالتىداود،حرسعنوصلتتماالتىالمعلومات0عنفضلا،مارى

".والفلسطبينولالكريتي!ينمن

منأولكانإنمامدا،الأخبارمدونأنفىريامنهناكوليس

لم-الباحثينبعضروىفي!ما-داودأنذلك،لملبكهالجديدالاسميدون

هذاكالىْوقد،الاطلاقعلى"دإود،يدعىالاحتمالاتبهلفى!ن

معينةنصوصيفىعبارةحيرتهمعلماءحديثأبهقاموقدمددفَا،الاكتشاف

Davidi-دافيدم،5الكلمةفجأةظهرتفقد،الفراتعلىهامارىقضر!ن

ليستفهىثمومنجيش،،فائد5او)وال،!عنى!!

O..با.ه.585-584")1( Eissfeldt, op.ci

+،1818لانموك2165لانصموئيل،)2

42)صطح:لان!عمولبل31،

818159:18،2507:لانصحوظ)1(
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لقب!،"قيصر،العلماسمبعدفيماأصبحوقدلفب،5ولكنهاعلم،،ااسم

شيزار،.وه)كا!ر،علىحصلناهذاقيصرومن

فلقبه،عكشى2طر!فىساوالاشتاقاسلربأنفببيوداود،حالةونى

Con-كانأنأيامسابقعهدإلىووجعأنهالمحتملمنوالذى-العسكرى

ere4ةأ o-هو"دافيدم،أصبحومنْثمْهقد،لهعلمهأاسمألىتحولقد

هذأ؟(.-سمناالىيهلصقتدوأنه)داود((David)دافيد

فىالإداريةالشئيونعنالكئيرنحرفلاأننافركم،حالأىوعلى

مسئولاكانإنماداودأنفىضكمنهناكنليسداود،أيامعلىإسر،ليل

قالمةمنذلكعلىليلواليالإداؤثشونفىالأصاص!يةالتغييراتبعضعن

)2(الثانىصموئيلسفرروأهاكما-التوراةفىجاءوالئىالكبار،الموظفين

دونذلكنىيساعد.،الحكوميةالهيئاتمنهيئةيدبرمنهمكلوكان-

أصبحقدالتنظيمهذاأنالَواضحاومنالصغار،الموظفمىمنهيئةشك

سفرفىالتوراةلناقدمتهاالتىاقائمةبينالمقارتةلأنذلكتدريجيَا،

عهد"منالأخيرالجزءإلى:،احالأ!ةعلىثرجعوالتى-)3(الثانىصموئيل

-)4(الأولالملوكصفرفى-كللكالتوراةلناتدمتهاالتىوتلك-داود

الزيمادةتلكبوضوحالمقارنةثظهرالكبار-سليمانعهدموظفىعن

11الرئيسببن)5،0الموظفينعددفىالمسنمؤ

الكهنوترجالضمعلىيعملداوذبدأفقد،الدينيةالئئوننىوأما

)1(,4891,3.791.p*5-حأ,Soden*.

.W,.صأةء."ه.ه.291ركذا: Keller

أح.!هـأل!!مذ.9170455،كأا:

(Y)7-16-8418:لانسوئهلY!Tr: r

22-02:26لانسموئيل)3(

2-406أل!ملوك)4(

)51271..M.Noth, op. cit, p
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على-)نوب(مذبحةلعدالشاكزالكهنوتوظلألفبملءفبدأ،بلاطهإلى

ورجالهاالمدينهْنساءكلشاؤلقتلحيث-القدسشرتىالمكنر،جبل

منولخاصةهو،مرشحيهبواسطة-(داود"لإيوائهاوما:يتها،وأطفالها

فىالدينىالتدخلاحتماليمنعانمنداو2تمكنوهكذا،ابنائه

سلطانه)03،.

-سكطكما-الملكحقيفةيعنى:7()!أالمزمورفىالإلهكانوأذا

عنتمائاتختلفبالريقةكإلهيتحدثاؤناطكفإن-الباحثينبعض

ذاممرتهفىحفظقدداودانويمدو،)3(القديمةالإسرائيليةوالتقاليدالعادات

كبيراموسيقىبشكلخاصة،أيهوه(لعبادةالدينيةال!وستندماتكل

"(.كبيرحدإلىالأجنبىالتلأليراتبعئدكذلكالثن!ماتهذ.فىوانه

المثليستوحىلمملكتهتنظيمهفىداودكانفقد،حالأىوعلى

إنحاداوددولةانالطبيعىمنولكن،لهالمجاورةالممالكمنالعظمىالحمرتبةْ

وكانت،و،بلمصرعلىيغلبمماكثر،العسكرىالالابععليهايغلبكان

ورئيسصرولة،،بن)يوآبالجيشتائدمثل،مرموقةحربيةشخصياتهناك

داع(.يايهوبنهو)بناياالمرتزقةالجنودفىقة

نظرفىتبدوكانت)نماداود،مملكةلتلكرانانفعليناذلكاومع

عقيمكقليدونظامها،للغايةبربولآمملكةلوكاتكما،والبابليينالمصريين

يكنلموربما،الفديموالعراقمصرفىالعظيمةالكبرىللإمبواطوريات

(221،01؟18-230أولضصولهل)1،

)2(.)942.5.pطأء.!،لل!.*ول

(eldt,op. Cit.,.383." (r05!ط!أس!

وكنا:

-S.Mowinckel, General Oriental and Specific Israelite Elemetns in the Israe

+.30,9591,N p"للا!Kingdom, in Supply o؟!!lite Conceptions of the

W.امح!اثكأ84.,5391/!ك!)3)دا،0 .F Albright, Arc!" ology and the Reli !on of

0.لمldt,أ!.!p.585.04!وكذا، Eiss
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بعضآنفَا-فلناكما-بهاأنورغم،إسر،ليلفىذاكوثتمعروثاالتعليم

)نندرىلالأنناذلبن،استعمكقدالحروفأىنعرفلاولكننا،الكتبة

أم،الجنوليةفلسطمنفىاستعملتالتىهىالفينيقيةالأبجديةكاشط

وسيلةهر/ملأدزالكانتالمسماريةأنالمحتملمنكانوإن،الآرامية

يدعىبابلىكثبعند.كانإنطداردوأن)1(،الأجنبيةالمراسلات

اشوشا،)2".

أساسيين:عنصرينمنيتكون13Jد،اًيامعلىالإسردبلىالجيشوكان

والجيوريم:السباهما

رجمالمنجماعةوهم،الملكىالحرسأفرادأى،SABAالسبا:(11

الناراشعالأو،الأعلامولرفعالنفير،بصوتيسندعونكانواالأتوياء،القبائل

محتووضعهاتجميعهاكانموحد،زىبدونقواتومى،التلاَلعلى

ضد!ستخدمهمداودوكان)3(،الجيدةالفرديةالإرادةعلىيعتصدالسلاح

الىالعهدأ)تابوتمعهميحملونوكانوا،الأردنئرقفىالمجاورةالشعوب

هذا،الع!د،"لَابوتالى!ظركان)نماداودانالواضحومن،المعركةارض

جمعاء41(.الإسراثيليةالقيائلتحالفيمثللأنه،كبيرةبأهمية

نواتهاككونتوقد،الدألمةالقوابئوهى،Gibborim:الجبو!بم)ب(

Tو-شاؤل!ا.عنيماداؤحولىبخمعواقدكانرا،مفانلستحلألةمن

لموإن،الأقدباء،داود)رجاليسمون-.وكانرامنههربعندمابالأحرى

شعوبمنالحقيفةفىمعظمهمكانبلالإمرليليين،منجحيعَايكونوا

إلىولي!ىشخصيَا،داودإلىينتمونكانوافقد،حالأمماوعلى،(هأجنبهص

)1(

1أ!امأنجار،112/ -6 1 8 713X.

iأولملوكأا.8َ:91ث!صموئيل!!( 17 : YV،وكنا

)5(

942.5.pأس!."هسا،l!وللمغ.!H

362,."..op.cit, ثع!أ.ول

M..ه.سا.891 Noth, op. ci

ولLods,."هأس!.ط.2.0ل!3
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الإسرليلىالعرشنحوالأولىخطواتهفىسلاحهوكانوا،الإسرائيليةالقبالل

الفلح!طينيين،علىالحاسمكانضصاؤ،هامةالتصاراتبهمأحرزوقد

أدرشليم،،أ،.المدينة"دولةوكاحتلال

مننرقة،فىقعدةالىمقسمماذاكوقتاسرائيلجيشكانوقده!ا

تحتنرقةكلوكانتجنييما،خمسينمنوثالثة،مالةمنوأخرى،ألف

لداود)2(.الملكىالحرسيكؤنالذىنهوالضارباللراءاأم،خاصقالدإمرة

ودنعجني.،لأطعامماليةمصادرعلىللحصولمضطرآداودوكان

كانواالذشالملكأبناءنفقاتولخاصة،البلاطمصاريفولتغطية،اجورهم

الحروبمنذلكعلىحصلتيداودأنويمدوزائد)3"،ترففىيعيشون

المقهورءفى،علىوفرفالجز!ة،والنهبالسلبيتبعهاكانالتىالناجحة

الأضطرابات!عاءفىولاليدوأنه،الجزيةجمععنمصثولاأأدورام،وكان

الضر!دب،دفعمنالاسراليليونائشكىأنداود،أيامأخر،تصاحبتالتى

البيو)4".نظرفىتطاقلانريضةوه!

العالليةوالحلافاتالعرثىلربة'11()

دولةفىالعرشلخلافةبعدوضعتتدعامةتاعدةهناكككنلم

كاناسر!ليلفىا!برالابنأدأفيهضكلااممولكن،يدةالجي)سر6ليل

الشعب،واختيار،الملكوتحيز،الأممكانةأنإلا،ذلكفىالحىَصاحب

الصنار)5".)خوتهأحداختيارفىصبب!ثكونقد،الصربحةعلوهومواففة

لهلتكونه)ميكالقبلمنطلبعنيماداود!فكؤكاشاوربما

ل!*.ول,ت.!p.4.891*ا،

M7.2ص،الأرل!برء،كاردخجمبر)صلل،حنئسأد. -A Y.

Mلأوملركا15:1لانصوثلI:ه.

)4(363.".,op.cit.حم!ا

,Lods.!لأ op. cit., pول
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فىوهو-الزواجهذافيكبراالابنأن،ذلكمنيبغىكمانإنما،زوجة

اخوثه،بقيةعلىالأفضليةلهتكونسوفانما-ضاؤلحفيدنفسهألوتت

اليهج!بأناالمرتقبالابنهداكذلك!ستيموربما،ميكالعلاتمن

"لمأنهالتوراةفىنقرأولكننا،شاؤلبيتيؤيدونكانواالذينهؤلإءعواطف

افيفىاالأملضاعومكدامونها،)1(،-سمالىولدضاؤلبنتلميكاليكن

ضاؤل.حفيدالو!هنفسفىهوداود،خليفةيكون

قررثهكما،الأسرليلىللقانونفطبقَادارد،أبناءلبقيةبالنسبةوأما

ألحه،دِهـاثمنالأسدنصيبالأكبرللابنفإن-التئتي!"2(سفرفىالتوراة

ممانهناومن،الأبزوجاتمنعلاتهابينالأممكانةعنالنظربصرف

فىهناولكن،ولدهكبرإسرايلعريقعلىداوديخلفانالطيعىمن

ولدالذىممبر،"االابنفإن-المالكوالبيتالملكيةمؤسسدابرد-حالة

داودأبناءولكن،خاصةأفضليةلهكاشاربما،مباشؤالعرشاعتلائهبعد

يعتبرونكانوا،إنما،خاصةاهميةالأخيرأيةالمظهريعيرونكانواماانفصهم

أعمارفم)3،.لترتيبطبق!،للعرشمحتملينخلفاءجميعماائفسهم

ملكيةفتؤلإشاء،خبرونفىولذواابئاءبستةئالمةالتوراةفىوهناك

منامنونبكؤاوكان:الثانىص!موئيلسفريقوليهوذا،علىداود

والثاك،الكرملىنابالامرأةأييجايلمنكيلابوثانية،اليزرعيليةأخينوعم

حجيشا"أبنأدونياوالرابعجشورملكثلحاىبنتمعكةابنأبصمالوم

-ا..ْ،)4(عجلةمنيثرعاموالسادس،أبيطالابنشفياوالخام!

منأقدمتعتبران،ايبماقلعلىْ،زونجتانلداودكانانهبماولكن

)5(الأولصموئيلفى-التوراةلروايةوطبفا،وابيجال()أخينوعمالأخريات

-5"ا-2117:كية)2(22.:6لادْسمرثيل()1

M.(s.,2.0.أول)3( Noth,op.cic)ا.2-هثان-3:سموليل

.42-25:43أولصرثيل)5(
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القائمةوأن،الآخر-شمنفلبلاكبرالأبناءهزلاء-منالبعضكانفىبما-

(اأورشطيئمفىرلدواالذبنداود،ابناءلإحصاءإضالةكاشاإنماالسابقة

وسيمانوناثانوشوباب)شموع-التوراةرواياتلإحدىطيقَا-وهم

واليفلط،)2".،واليداعاوأليشمعويافيعرنافجواليحوعْ!بيحار

4اليهودتوههإعلاءسبيلنىجهودمنداودايهقاممماولالركموهكذا

حفلتقد-الأاقلعلىحكمهفترهًمنالثانىالنصفأو-حياتهفإن

بنيه،منالعرشبورائةالمطالبينببنالأليحةبال!راعاتوامتلأت،بالمآسى

نسائهمنواحدةكلكاشتا)ذ،الملكىالحريمدساسكانتهناومن

)سرآئيل،عرشإلىالوصولفىالتوفيقلولدهايكتبأنإلىترنوالكئيرات

،الشبانالأمراءبينالقاتلةالفيؤنمتهناومنداود،افي،ءمن،غيرهدون

:-أخرىأحيان!والهوجاءاحيان!القويةالشبابعاطفةتزكيها

داودابنبأنه-الثانى)3(صموئيلسفرفى-صراحةأمنونو-سصف

نفصه-أمنوناعتبرؤهكذا،اليزرعيليةأخينوعم،5الأولىْ!وجهمنالبكر،

كتبالذىولعل،القادمالملكأوالعهد،ولى-كذلكأخونهاعتبزكما

واضح!لييدوإنهبل،ذلكالىيشيركانالترراةفىالعريقإلىالوصولق!ة

صموئيلسفرفىرووىأنإلىدفعهالذىالوحيدالسببهوه!اأن

تصةمنكجزء،التفصيله!ابحثللأمنون)أبثالوم،اغتيال.مصةالثافي)،،

:،+اعحَلاء.الرش

يمدلألىْ.الكفاية،فيهنجماْحكيمَايكنلمأمثونْنإنحال،أىوعلى

الشقيقةغيرأختهعلىبالاعتياءوذلك،لتلهنى!تمد"جمببهابحجةأبشالوم

لعرضيثأراأناست!طاعثحا،أبشالوم.تضةأحداثبدأئيهناومق)ثامار،

علىمنافسهأمنونللعادنىينبمأنفيلدًاصتطاعكماا!لمثلو

Y(؟هه050،+002.14)1( .MNoth)3-5.16:الثلأيىسموليل

(r)صطح:3لاصمولبل)1(.32:الثانىصموليل(%!-.T1.
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ثموم!لداود،الثانىالابنهو)كيلاب!فإن،(االتورافيلروايةووفقما،العرش

لالسببيخضمىماسرعانولكنه،العرثقفىالحقصاحبأصبحفقد

مو-الثاكالابن-ابثالومأ!بحفقدثمومن،التحقيقوجهعلىندريه

سوف،ادامبةثورةفىيخت!فىماسرعانبدورهولكنه،الأولدأودورث

لمرلكنه،"أدونيا،الرابعالابنحقمنالعرش،لايةفتصبحلا،-نناقشها

)سليمان،،العاثرالافينصيبمنؤلكيكونحيث،ابايمالعريقألىيصل

بعد.فيحابالتفصيلذلكإلىنشيرسوفكما

اب!ث!الوملى!،13(

حصلأنفعلهماأولوكان،أبيهعوشلاعتلاءالعدةيعدأبشالومنجدا

وربما،"امنون،لأخبهقتلهعلى،المطلقعفوابيهعلى-يوآببمساعد--

رابضالوم،عامةنجصفةبنيهنحوعاطفتهبسببداودمنالعفوذلككان

منابشمالومعودةعلىبالعمل)يوآب،قامفقدثمومن،خاصةبصفة

وألىجشور،إلىيرآبفذهب،أخوالهعندهناكمختبئماكالىحيث)جشور،

أورشليم.إلىالعهدبولى

فى!حماوسرعان،اليهؤقومهبينلنفحمهالدعوةييثابشالومولدأ

وحبن،ألمهقبيلةيهوذالىلخاصة،الإسرائيلييةالقبائلوتأليدعطفاكتساب

بنذرالوناءبججة،أبيهمنبإذن،"حبرون،إلىذهبالنجاحمناسشوثق

اليهوذيةالمدينةظكفىوهناك،)جثسور،فىإتامتهالاننلؤقدكان

2(.ملكلأبنفسهونادىعصيانةأعلن،القديحةالملكية

ذاكوقتداودجعلتالئىالأسبابتحافاند!ىلاأنناالواقحوفى

فىصعولةيجدلمابشالومأذلدرجةاليهود،تومهبنىمنفيهمرغوبكير

صفوفهاإلىضمتماسرعاناًبث!الومثوؤإنبل،ملك!نفسهتنصيبمط

.33:ثانصعوئل)1،

ا7-.:هـ15-3أ:14"392:ثانسعوئيل()2
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كاتتمشورتهأنكماداود،مسنتشارىاخلصمنواخد"وهو)أخيتوفكه

-!يهوه!ْكلصةمنجزءَتعد

عنر)ضيةغيرالإعمرآئيليةالقبائلكانتفربماهذا،منوانطلاتَا

ضملأنذلكمثاطقها،وراءماإلىتمتيبدأتالتىداود"،إملاكاشئاع

تملك.والتى،حضا!ي!المتقدمالمح!توىذاتالمستقلةْالمدلىْمنلعييد)سر!ليل

تمر،وكنيةكبيؤأراضىعلىفصيطرتهاعنفضلامذا،هامةصناعات

تمتعت،إصأئيلفىمفاجئرخاءإلىأدىذلككلالقوافلرقطخلالها

الجيشوتادةالموظفينوكبارالبلارورجالمنصغيؤخاصةطبقةبه

العبءوبنحملونالجبشنىجنودلمبعصلونالناسمعظمكانببنماوالنجار،

ثماريجنواأندونداود،حروبعلبهمفرضتهاالتىالواجباتمنالاْكبر

وتراكمالوقثوبمرور،السياسةه!.بعيوبيحسونجلهممما،الحروبهذ.

ضدأبضالومدعاوىوبتقبلونداودبحكومةيتبرمونالناسيدأالعيوبهذ.

كانأنهداود،ضدالمؤاصةنبارالىدفعهالذىفربما،أخبنوفلوأما،أببه)2(

المثهوؤول،.القصةوصاحبة،الجميلةابتشبعجد)

-دوربدايةفىنهأنفترضانالضرورىمنفليس،حالاىوعلى

لهذهالأساصىالسببأن-حبرونموليهمدينةنى-يهوذافىأبضالوم

نأمنالركمعلىويهوذا،)سرائيلبينالقائمالتوترذلككانإنماالئوؤ

،الثورةهدهفىهامَادورلملدنيئدوانهابايم.،تلمَابئإنماالتوترذلك

ومن4(،عليها)سرائيليفضلداودأنتحسبداتإنمايهوذاوالأبخاصة

362.عى،5891التاهزداود،مرتىالذسدرجمةثاو"جباةماكل،..ليف؟1)

O.Eissfeldt,،طأ!."ه5..92.6-585،

،-كنا:

F56.ل!كهه!ةيلاولولهـ!ول!أ0359،هة.A Alt, Die Stastenbildung der Israeliten in

tلانسموئلوانالر:2621صالابق"،المرجغفايرهة.لههف)3، r : t -r r : t t.

,Eissfeldt,0..30.كاأا)1( op. cit
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العدألىالاتجاهذلك،(لرئينميةالثورةأسبابإلىفضيفأنامشطعنافربمائم

مملكة!عليهاتصيربدأتالتىالمركزيةسياستهضدالإسرائيليةالقبائلمن

315A؟.1)

مزيدمتنتظزمازالت،أبشالومشورةالخاصةالنظزو-يةفإنْ،ذلكوح"

مكن-بكرى(بن)شبعبهاتامالتىالسخطحربهةلأنذلل!؟الوضوحمن

بعدفيمانشيرسوفكحا-أبشالومعلىداودانتصاربعد-سب!ابنيامين)2(

الئحمالقباللبينالدأئمةالمعارضةمنالداثعةقوثهاأستصدتقدإتما

علىالقضاءوأنكليهما،علىالقضاءنىبخحتدداودأنووكم،والجنوب

افىالأمورأنفيهشكلافالذى،الأولىعلىالقضاءمنأسوعكانالئالية

وجودلالو،الثورتينهاتينبسببلمغيركئيرأسوفكانثربما،)سرأليل

الجنوبوتبائلالشمالقبائلبينالتنافبم!لأنذكالقدبة)3(،اداودش!ية

بل،أبدمعليهيقضلمتنافسوهو،)سرائيلمملكةهدمعواملأتوىكان

+الدولا"4(.علىفضىالذىنفسههر

خدفئجدكانت-إنماهذهأبئصالومثوؤفإنالأمر/كانماوأي!

يعبرأنإلىاضطروحتى،المرتزقةجنبردهإلابجوأرهيجدلماداودأنلدرجة

لا-يفاجأحتى،مرتزتتهمعالتابوتحمايةتحت)محنايم"إلىْالأردن

،41.أدرشليمفىولألباعهبأبشالوم

عرشيغتصبوأن،أورشليمعلئيستولىأناأبشالوماستطاعوهكذا

11على،لااخيتوفلبصشوؤ،عرضهينتهكأنعنيتورعلمحتىإنهبل،أبيه

أبشالومودخل،السطحعلىالخيمة0لأبشالومأننصبوا،التاسعامةمن3اى

اسرأئيلا)5(.جميعامامأبيهمرارىإلى

)1(158...F.W,Albright, Archaeology and the Religion of Israel

(Y)586)3(.ْأ-02:22لانصموئبل..p0.أح.!.ما,Eissfeldt

.16:22ثانصموئبل)5(.1،1ص،السايقالمرجع،صبتينوموسكالى)،(
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داوفىإلى3لد؟ريجيَايعودونذلكبعدبدأواإنماإسرائيلبنىغيران

،)حبرونأمنصلهالخلصينبعضبذلهلمانتيجةربما،جيشمهإل!!والانضمام

أبشالوملغروركانعمافضلاهذاوأببائار،صادوقالكامنانراسهموعلى

نفوسافىس!ء؟لرمن،لهالمقربينمناللحمقىو)صغائه،الكثيرةوأخطائه

...،.الناس

قبلأنصارهفجمع،أورثنليمإلىأبيهعودةيمنعأنابشالومحاولوقد

جلعاد،أرضىفىأبوهكانحيما،الأردنشرقإلىبهموزح!الأمر،تفاقم

إلىهناالإشارةبخمكانالأهميةومنالأنصار،منكبيرعدداليهاجتمعوقد

أبضالرمألباعوعلى،أ"الشعباسمداودأتباغعلىأطلقتالتوراهـقدان

قرب،)وعرافرابم،نىالقتالبدأفلقد،حالاىوعلى،"إسر!ليل،اسم

-رجالمنكعبَااعلىانهمداودمرتزقةأشاحيث،الأرنجحعلىمحنايم

ابشالوم،حلىالدألرةردارت،أبصالوماحولالتفواالذاينالإسرأليليةالقبالل

iذلكفىعظيمةمقتلةوكانتعبيد.داود،أمامضعب.)سرأئيلهناكفانكسر

وزاد،الأركهوجهعلىمنتشرمهناكالقتالوكان،(ل!عشرونقتل،اليوم

ذلكفىالسيفكلهمالذينعلى،الضعبمنالوعرأكلهمالذين

الصريحةاداود!وامرمنالركمعلى،مربأشاءأبضالوموتتل،،)ا"اليوم

الىاصعيحتىولد.،علىالمربرداودحزنإلىأدىمما،!قتلهبعدملجنوده

ابثىلا،ابشالومابنى!التمضى:وهوهكذاوبقول!كىوكان،البابعلصه

1ابنى،)2(،ياابنىأبضالوميا،عنلثعوضَا-متليتنىيا،%بشالومابنىيا

مزعليهاملكمابياودالمناداةصوىالأسرائيليةالقباللأماميعدلموهكذا.

01ء...01..0.ثاتية

6-8.:18لانصوليل)1(

33.:18لانسوثيل)2(
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بكرىبنث!بعدللة1()،

.الأحداثهذ.غيرانوبهوذا،إسر!ليلعلىملكماأخرىمزداوددعا

كامنةثفجيرثوؤفىسببماكانتانصا-أبصالوملوؤأشاءالبلادبهامرتالتى

نفجيرها،فىالأولالدور-مزولأد!،نفححهدأودلعبوقد،النفوسنى

ا"إلىتعسد.أنلهوذامبائلمنطلبلدكانصثالمفىإمامحهلإشاءأنهذلك

لىاٍالملكوعبر،ذلكاليهوذيوننعلوحينمنها،كفرد!هوذأ،عرش

لعدمداودوأنبوا،اسر!ليلقباللممثلواظهراريحا،منمقربةعلى،الجلجال

كالبيةيمثلونأنهمصا،الجلجالإلىإحضاؤنىللاشتراكاستدعائهم

1(.الإسرائيلبهولالقبائل

قباللمنتمردبوادرظهرتأن،الحرجالموتفذلكنتيجةوكاشا

ثمبكرى،،بن"شبعيدعىشاؤلسب!منبنيامىوجليتزعمهإسر!ليل

ولادارد،فىقسملنااليى:وقال،بالبوقهذا)شبع،ضرباماسرعان

رجالكلفصعدإسرأليل،ياخيمتهالىرجلكليسىأبنفينصيب

بكرى،)2(.بنشبعدرأءإلى،دأؤدداءمن)سرائيل

أوزشليم،إلىالأردنمنملكهمداود"لازموافقيلمجهـوذا،رجالوأما

قوايستدعىأن،أورشليمعاصمتهإِلىعودتهبعدداؤتواجبأولو!ن

وكتب،السلاحبقوة)سرائيلتمردلإخضاعيهوذا،حرسومنالمرتزقةمن

ذلك)يوآب،قالدهاجهودبفضلهذ.،مهحتفىالمدىابعييبخخالداود

لجميعْقبلأدل(LL..Pj.-اختيارعنمركزةعلىيخضىكانالذىالرجل

أنالاختيارهذامننهمقد)نما"يوآبهل!دوأقإذ،الجلجالفىبهوذا

لملأنهربحا،الجيشقيادةفىمكاتهفى)عماسا،ولوريد.ان)نحاداود

فقدثمومن-قتلهبعدمالصريحةاوامؤرغم-أبشالوملولد.قتلهلهبن!

قبل.منأبنيرتتلكما-4(.L)p.(r)فقتلالفرصةانتهزاروآب،

2)لانصمرئيل()1 .6-43: I)A02012نانسحوئيل-..

)312-102..M.Noth, op. cit., p
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ببطأآيلفىاحاصؤثمبكرىأ،بن)شبعمطاردةفى)يوآبأولدأ

رأ!لهمتقدمأدطالمحاصرينمنامرأةطلبتحتىالحصاروطالمعكة،)1(

جميعإلىالمرأةألت5نجقدثمومنالحصار،فكمقابلفىهذاشبع

،.فضربيو،لبالىوألقؤبكرىبنشبعرأسفقطعوابحكمهإ،الشعب

إلىفرجعيوآبوأما،خيصتهإلىواحدكل،المدينةعنفانصرفوابالبوق

.اطكأإلىأورشليم

ظهرالذى،وإسر7ليلىيهوذامملكتىبين!طنالذىالصدامهذاأنكير

نأيهكانإنما/البنمامىبكرىبنشبععلىبالمضاءوانمهىداود،ألامعلى

!تإنماأبشالومثورةأنواضحَاييدووهكذا،2(للمستفبلبالنسبةسيئَا

بدأ)نما،ل!لكنح!جهأًنهبلولهوذا،إسرألحلبينالعممقهالخلافاتفجرت

وطبقَا،جدهعرشاستعادةفى-شاؤلحفيد-أمفيبوضشا،يعاودالأمل

-سداليوم5:الإسر،ليليةللقب!للأعلنإنحاهذا،شاؤلحفيدنفاٍ،التوراةلرواية

أى،)3".مملكةإسرائبلببتلى

ينتهزالتورا--لروايةطبقَا-داودجعلالذىالسببهوهذاولعل

ومام!نة،،بعدصنة،سنين)ثلاثاسرائيلفىانتحرتالئىالمجاعةفرصة

ويضنقالأدنيين،شاؤلرهطعلىثيقضى،للأمناضطرابمنذلكأعقب

)".سبعةالشعيرحصادأيامأولفىمضهم

ضنصيتهمرجأوالاللمهبيتامرجبمحنى،نفنالىفىخصبةمدبنة:معكلةببتآبل)1(

نرفربؤعلىنالآؤكربتربةوهى6الفمحادلأو6،آبلالللآنومكانها،6محكةيسمى

االمقدسالكتاب;"س).دانمقابلْاالحرلةبحيزشم!ميلااmمبحيةعلى،_ادىالعلى

.(الما

,M.Noth,."".2وكذا:2،41ْ.'1-611ثان!مرئيل)2( op. ciL

(O3ة16لانصعرئيل-

9-ا21:لانصحرئل)4(
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ون!الجه:آالعاال!عداد(51)

.فأهاج5،)سرأئيلشعبهعلىغضبتد)سر9ليلرفيأنالتوراةفىونقرأ

رئيسليوآبالملكفقال،بهوذا،اسرأليلواحصامضقاللا:داردعليهم

وعدوا،سبعبثرالىدانمن.)سر،ليل،جميعفىطفكد.:الذىالجيق

أشهرستةتستغرقالتىبافهصة"-سآب،وبقوم،،الشعبعددنأعلمالئعب

ورجال،السيفمستلباسالفمئةلمانإصرائيلوهكانيومَا،وعشرين

رجل،)1(.ألفمئةخصىيهوذا

فإن،التوراةلرؤايةوطبقَاجاد،النبىإصرأئبلربه)يهوه،-سملوهنا

فىجوعسنى)سبعبين-يهؤمنبأمرداود-يخئرإنحاالنبىجاد

فىولاءأ،مثلاثةيكونأم،أعدألكببنأشهرللالةتهرب،-أمأرضك

من)سرأئيلفىولاءيجعلال!ى5لرله،الخيؤداودوبترك،)2"،أرضك

ألفاسبعونسبع،بئرالىدانمنالثعبمنفماتالميعاد،الىالصباح

الشر،عنالرفي)3(فندمليهلكها،أورشليمعلىيدهالملاكدهسط،رجل

ر!بدك")4(.الاَن،كفىللئمبالمهلكللملاكوقال

سببماقدمتكماهنا-لناتفدملأالنوراةأنالمدمشالغرلمجامنولعل

-الجبعونيين)5(قتلعندماأنهار،ضاؤلأسالهاالتىالدماءبصببللجوع

بسببكانإنماذلكأنأضارتاوإن،شعبهعلىيهوهلغضبمقنعماسببَا

أنااه):بشعبهورحمتهيهؤرئهعفوملتمسَاداوديقولحيثداودخطايا

+24:12لان!موئبل0،92ا-24:17لانصمو!هل)1(

اللأفىيقعصاممثيرآوأنهمعصومأاليى)اثه؟يهؤلصررماجمرلمالتوراةأنالمزلمالريبمن)3(

:15أول)صموئيلملكماضا"ولاختيارعلىندمهمثلاففاك4خطهعلىيندآماسرعانثم

)رمياء9:16أتكوين-أظاءمنفههوتعماوهوأشنع-الانانخلقعلىنيمهدم،(11

درجمة.4الحق)ظهار،الهندىافىرححة-56ا7:عاموس!ا9-.3:رونان715-.:18

.253-254(لما،الدحوتىععر

.ا-21:9ثانصموئيل)5،.-16ا21:5لانص!رئيل)4(
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على،يدكفلتكنفعلوا؟،فماذاالخرافهؤلاءوأما،أذنبتوأنا،أخطأت

01404-ابى،بَوعلى

ولكنها-،ألروايةنمْسفئروىْالأيأم)2(،أخبارسمْرلْىالتورابْتحودثمَا

قدمتهعمانختلفيهوذا،ولنىإسرائيللبنىأرقاممالناتقذمإنما-المؤفذ.

رجلألفومئةا"لفأل!كانهـإسرأديلأنإلىفتذهب،والأولىالمرةفى

هذا،)3(.السيفمستلىرجلألىوسبعبنمئةأربعلرلهوزا،السيفمستلى

ليس!،التوراةنصوصبينهناوالتعارضولنيامينأ4(،لاوىشبطىبخلاف

.كثيرةفنظائرهعلينا،جديدأأمرم

بأمر-داودبهقابمالذىالتعدادتجعلإنماالتوراةفإن،حالأىوعلى

لاكنادهانربها،تبلمنلإسرائيلحافتالئىالبلايافىسببَا-يهوهمن

حتىالتعداد،بهذاإسرأليلملكتياممن)صرأليلربُيغضبلمندرى

ألف"سبعونضحيتهرلا?روحأثلها:للاثةبلايامنواحدةعليه!رض

.،.1،رجلا01

!:أدولياكدة(!)6

حجيث،بن"أدونياالرابعولد.بهايقومبثوؤداودحباةالتوراةتختم

الىبلاطهرجالينقسمأنفىسببَاكإناوضعفه-داودشيخوخةأنإذ،لمدو

-لداودالعاشرالابن-دليمانينا!روالآخرأدونيا،بؤيدالواحد:،حزبين

داود.عندوالأثيز،الجميلةأ)بتشبعبذلتهاالتىالمساعىبفضلوذلك

أبيهزوجمنيهدد.الدىبالخالرأحستدانماأدونيا!إأنلييبدو

معتمايمداود،أبيهليفاة،إفبل)سرائيلعلىصبكمانفسهإعلانفمْرووحزبها،

بغدص!،الأبناءكبربصفئه،العرسوراثةنىالواضححقهعلىذلكفى

24:17.صمرئيل)1(

.ء:21أرلأ،مأخبار)3،

.5-12:6لأولاالأ!ا(أخبار()2

.12:6أل!أيامأخبار،4)

http://kotob.has.it



-067-

داودرجالومساندةكعضيدوعلىلداود،الثاكالابن-أيضالوممقتل

الملكىالمعبيمنالكاهنوأليائار،الجيشنائيبوآبرأسهموعلى-القدامى

قائلا:ترفع5هناومننفحط،والد.منضمنيةموافقةوعلى-اورشليمفى

ولم،أممامطيجرونرجلاوخمحينوفرسانما،عجلاتلنفحمهوعد،ملكانا

جميعودع!وكنمما،يمْر،ذبحثم،6هكذافعلتلماذاقاللا:،قطأبؤيغضبه

الجيش،قالديوآبعوبينألميرأسعلىوكانيهوذا،رجالوجميعاخوته

عنفضلا،النبىنالان5هذ.وليمتهالىيدعلمولكنه،الكاهنوأليثار

وسليمان)ا".،المرنزقةالجنودفرقةرئيىابناياهو،

الجنودقالدوشا!اهو،البىناثارأعطوعلى-المعارضالحزببداوهنا

داود،بطانةمنائنينعننضلاهذا،الجيققاثد-سآبومنافسىالمرثزقة

عرشعنأدونبالإبعادي!-الملكىالمبعدمنالآخرالكاهنوصادوق

مملكةنىالدينورجالوالجيقالملكىالبلارورجالانقسموهكذا،ألمه

عر!قعلىداودأبناءمنأميرلتوليةيسعىمنهماكل،فربقينالىداود

منحاسمقرارعلىالحصولفىلأدونياالمعارضالحزبوبخح،إسرأليل

الملك،زونجات"إحدىه)بتشبعذلكفىواستخدوا،لإبعادهالمسنالملك

فذعر،جرىابماادونياوصمع،صليمانإلىادونيامنالعرثىوراثةوانتفلت

أمنهاذاإلا،عنهينفصلأن!بلولم،بقرونهأخذثحا،2المذبحالىوانطق

..حبانه)2(.علىسلبمان

(Vا)االملامعل!داودوفاة

،السلامعليه،بنتفلالدنيا،هذ.فى،الأوابالنبئأود،"اياموتنتهى

آبالهمعداودواضطجع،رئهْالكريممنمزضيَا"عنهراضمَا،رئهجوارإلىْ

أورشليمامدينةفىالأوابالنبى"دفنفإنالراقعوفىداود،مدينةفىودفن

.ةإ5-.:اأولملوك)1(

.94-53.:1أل!ملوك)2(
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الئوراة،فىتكررتطالمااعبارةهناكلأنزلككرسا،2سرْلأداود()مدينة

تعدولاوربما11(،2أآبائهإلىانضم5أو،قومهإلى)اثضممْدفلان!أنوهى

أسزمنالموتىأن:ترىالتىالإسرأئيليهالعقيدةالىاعامةإشارةتكونان

الحيا-)2(.قيدعلىكانواكمالببقواواحد،مكانفىيدفنواأنيجبما،

فى،الدفنفىالرغبةعنفقطثفصحلاخاصةآياتفهناك،ذلكومع

بعتبرإنمنا،نفسهالوقثوفى3(،خاصهصميزةذلكوتعتبرالأسزمقبرة

منكانفقدهناومنكذلك)1(1وكارئةلعنةالأسلافعنبعيدآالدفن

علىالحريصوهولحم،،"بيتفىأسرتهمقابرفىداردْيدفنأنالمنتظر

قاوئأىوستطيع،والي-شالعبادةبأمورمنهايتعلقفيماولخاصةالتفاليد

-شاؤلعظاملينقلداودإنبل،ذلكعلىالأدلةمنالكثيريقدمأنللتوراة

صمالعفىبن!امعنأرضافىليدفقجلعاد،لال!قمن-لوناثانولدهوكدا

،)5(.أبيةقيسقبرفى

الىوالتقاليدللعاداتمخلصَاكانالذىنف!سهداودفإن،ذلكوركم

جديدةمقبرةفىو)نصالحم،بيتفىأسلافهمقبرةفىيدفنلمالحد،هذا

بدونحدثقدربماذللثأنيفالوربما،آنف!أشرناكما،القدسمدينةفى

هناكولكندقنه،لهمكان!ختصفيماتعليماتيتركلمأوأنه،منهرغبة

أقرباءهيو!ىكانإنماالمحتضرالرجلانمنهايفهمالتوراةفىعبارات

لولدهالنهائيةتعليماتهاعطىالذىداودوأنالأسؤ)6"،مفبزفىبدفنه

2:1014ضاة25:18لكوفى)1(

S.ثح!لأ!.7.8)2، Yeivin, The Sepulchers of the Kings of the House of David, in

4891,.م!0 p

37-38.:91لانصموليل8132:!إ))3(

يحيها.وما22:18!يها،وما"فيلمهاء4()

.ا-14ا:21لانصموئيل)5،

بحدها.وما94:92لكوفى)6(
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التعليصاتالحالبطبيعةينسلمبأعدائهيختصفيماسليمانوخليفته

دفنه)1(.بمكانالخاصه

وليس-القدسفىداوددفنفىالسببأنإلىالعلطءبعفىريذهب

علثر-الاثنى،المباشرينخلفالهإلىبالنبةكذلكوالأس-لحمبيشافى

،الملوكمنلجيرانهداودالملكتقليدهو-الملوكسفرفىابتووا-لروايةطبفا

القرنوحتىالميلاد،تبلعضرالثانىأوعشر،الثاكالقرنمندانهذلك

كلفىالسألدالعرفكان،الأقلعلىالميلادتبلالسابعاوالسادس

او،قصورهمفىالملوكيدفنهوأن"،المتوسطالأبيضالبحرشرقحوض

فحسب)2،.مدنهمأسوارداخلوليسمنها،مضلةعلى

الأقل،علىعشرالحادىالقرذأوائلمنذمصر،فو)عينكانوهك!ا

المجؤأشاءفئأى-الميلادقبلالئامنالقرنمنالثانىالنصف!وحتى

)تانيس،عاصمتهمفىيدفنونكانوا-الإسرليلىالملكىالعهدمنكبرا

وفى،يقيمونفيهكانواالذىالقصرمنمقرلةرعلى8الكبيرالمعبدفناءفى

داخل)"حيرام،ملكهامقبؤاكنشفت-)سرأئيلعنبغيا!ليس)جبيلة

يدفنأنالمعضادمنكان)يابل،وفىالشاطئئمنممْربةعلىالقلحةنتاء

القضاةعصرأشاءأوقبيلنفسها-فلسطنفىوحتى،أفازلدانجلالموتى

قصورهم،فىييفنون-عامةكقاعدة-الصغيزالمدندلمبلاتملوك4كان-

الميلادتبلعشروالئانىاعثوالثاكالقرنفىأمجدو،فىعثرفقدهناومن

اكتشفتالتىألاَثارأساسوعلى،مقببقبرعلىالمركزىالقصرفى-

3(.العصزذلكنىمجدوملوكمقبؤانهاالمنقبوناعمفد

،1(

)2(

)3،

3!..S.Yeivin, op. cit., p

,Yeivin,3.."ا.37-36 op.ciL

أول-؟3.ه"384!.
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الرابعالفصل،

+م(سليمان

الداخلبةالسباسة1.()

نفصيلانهجاء)بتسح،امهمنمحكمتدبيربعدداودسيمانورث

حدأىإلىنؤكدأنالمستحيلفمنذلكومح)1(،الأولالملوكسفرفى

فى،الحكيمالنبىوأم،الأوابالنبىزوجبهقامتاللىالنثطالدرركان

استخدامفىبخحتمدىأىوالىلولدها،إسر9ليلعرشعلىالحصول

منافىلأدونياالمعارضالحزبزعيمأنهالواضحمنكانوالدى-،)ناثان

الباحثينبعضروممطفيما-كذلكالمستحيلومنداود،عرشعلىسليمان

،حالأىوعلى،الحقكلالحقموكانإنمالداود،قيلمانقروأنأن-

قدولد.ادونياان5لداؤقيلمابينمنفإدظ،التوراةرواي!فىجاءلماوطبقما

عرثقعلىخليفتهبكونبأن)بتشبع،وعدقدهوببنماملكأ،لفسهنضب

يملكادونياقلت"الاشهالنبىةنلألانيتساءلوهنا،سليمانرلدها،إسرأليل

داودفوجئهلتصامَا،ندرىولا؟،،كرسىعلىيجلسوهو،بعدى

دفعهال!ىهرونالانبتثبعرأسهموعلى-بهالمحيطنتاليرأنأم!بذلك

علىيضوهربحدىيملكابنكسليصانا)ن:لزوجهيقولانالى

وسجدتالأرضىالىوجههاعلىبتئبعفخرثعنى..عوضَاكرسى

الأبد،)2(.إلىداودالملك!ميدىليحى:وتألت،للملك

داودونطق،إليهتصبونفوسهمكانتماوحزبهابتئبححمْقتوهكدا

الكاهن،)صادوقوجعل،عنهبدلاملكأسليمانوعين،بقرارهاخير،

بنوشاياموالنبىونلألانالكاهنصادوق)نزلوهك!اثأخير،بدونيمسحه

وذهبواداود،الملكبتلةعلىسليمانوأركبوا،والسعاةوالجلادلينياداعيهو

5.3-ا:األ!ملوك0،21-48ا14أل!ملوك،1)
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صادوقفأخذ(أورشليمضواحىفىمجرىأوينبوع)وهو"جمِحون،الى

وقال،بالبوقوضربوا،سليمانومصح،الخيمةمنالذبقرنالكاهن

وكان،وراءهالشعبجميعوصعد،سليمانالملكليحىال!ثعبجميع

منالأرفيانضقتحتىعظيمَا،فرخاويفرحون،بالناىيضربونالشعب

أصوألهم"أا،.

،واحدةبضلةالخلافةم!ثكلةلداودا!ثولةالسلطةحفتومك!ا

معوحاكمأ،أورشليمفىملك!سليمانوأصحالأبد،الىادونيااملوضاع

يكنلمفهو،الشضيةكفاءتهإلىسليماناختياريعزىأنويمكنوالد.6

رلدواال!ينايأبناءكبرحتىيكنلمأنهكما،الكئيرينداوداكبرأبناءأبدأ

فلقدالأمر،كانماوأي!،الموحدةإسرأليلأويهوذالعريشداوداعتلاءبعد

داخلية.ثوراتأوتصعوأيةدونأبا.سليحانخلف

فيوالتخلصمنافسيهكلعلىبالقضاءعهدهسلميانويسدأ

ربهفإنأ2(،التوراةلروايةوطبقَا،دسلاسمنلهيحيكونقدوما،مؤامراتهم

منلأحديهبهالم،حكمةووهبه،أحمبهبل،فعلهممايغصبلم،)يهؤ.

الشرعىالحقصاحبونيا،،)أأخيهبقتلسليمانولدأبعد.بنولاقبله

نفصهعلىأمنهقد-التوراةتروىفيماسليمانأنالفرساومن،الحر!قفىإ

القملل!كونأدونمابهداملمردحىأوثرؤالىل!ثرلمولكئهامبل)3".منا

مأا)بتشبعالىلجأإنماأدونياأنإليهأشارتماوكل،!نعلماوناقَاجزاء

ألمهسرية،الثونمية6)أبيشجيهبهلكىولدها،لدىشفيعتهلتكونسليمان

هذا،أدونيارنجاءوكأن،عنيفةثورةيثوربسليمانفإذا،لهامراةلتكونداود،

ومن،القتلاجلفامنيسثحقوجربمة،سليمانعرشتهددمؤامرةهوإنما

يذمبالبعضكانوإنcفصاث)؟بهفبطثىبناياهوسلبمانأرفلنقدذم

.Vr-\22:أولملوك()2:.ا22-ا:اJ)أوملوك)1(

2:13.25أل!ملوك)4(42-52.ا:أJ,1ملرك)3(
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الىيتطلعأخاهأدعدىبرهان!،الخطوةهدفيلىرأىقدإنماأنظ.سديمانالى

خليفته،إلىالملكحريمينتقلأنذاكولْتإسرأئيلدىالعادةلأناالعرش

أدونيااًخاهسليمالىْأعدمفقدثمومن

وكانألمهعهدمنالبلاطرجالإلىْل!جهذلكبعدسلممانولذأ

شيولإلىيذمببتركهبألانصحهطالماالذىداود،جيشقائذيوآبأولهم

وقتفىوعحاصاأبنيردماءقبلمناراققدلأنه،عرومفى(أيموت

ولمبالدماء)1(،،ونعليهحقويهعلىالتىمنطقتهاخضبتدولأنه،السلم

تحقيقفىنافعةكاشالأنها،الجرائمهذه.لاتترافهمعاتبتهعلىداوديجرؤ

،خدرةستكوننتيجتهلأن،لهالثأرمنالبرئللدملابدولكن،أهدافه

ضاؤلآلمنقبلمنانتقمكما،يومذاتعنهبحساب!وهسيطالبحيث

وسيلةلإيجاد،سليمانولد.علىالمسبئوليةداودألقى،.ولهذاالجبعونيينلقتل

فقد،يحدثسوفماشناعةومع،القديمالملكىالبيتخادممنللتخلص

تابعالذى،البثيامىجبرابنشمعىبقتلك!لكاوصاهكمامنطقيَا،بدا

هوفيهاالكرمكانل!ةفىعنهعفاولكنهأبضالوما،ثورةلإلناءبلعانتإداود

.السياسهء2(

وهوداود،جيشقائد)بوآب،فقثلداود،أبيهنصالحسليمانونفد

فىيمْفلاحتىالكاهن)أييثار،تتلثم،الزبَخيمةفىالمذبحبجانب

وتالد،جلادهسليمانجعلثبم،!وهشريعةيخالفأنلهعنماإذأوجهه

،"صادوقجعلكما،-سآبمكانفى،الجيشعلىبنيامر،.هالمرنزقةالجنود

الذ-شداودرحالآخرجبرا(بن)شمعىوكان،)اببثار(مكانفىالكامن

اورشليم،فى-بدءذىبادئ-إقامتهلحدد،بأسهمسليحان.يخشىكان

أمرفمدثمومن،منهإذلىبدونلهالمحدد)تامتهمكادتركتجدبانهلهمهثم

52أرلملوك111

(2،36p،هاحع".,A.Loris
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أونىوهكذا،صليمان،لبدالملكولبت،نماتيهفبطشخرج5،ابناياهوا

شيبهالهاوبةإلىبالدم"حدرأنلهقدرففدثمومن،أبيهبرصيةسليمان

."-ن!معى،1!،.

ع!لحصانوأن،الأوابالنبىوصالامناحماذلكأكانأدرىولس!

قد!لبمانسجلاتكتبةانأماالدماء،01هذكلحفاأراققدالحكيم

أنأمنعلا،حدثتقدانهااليهمخيلمذابحلتبربركتبوامافيهاكتبوا

كثيؤ.فنظاثزخطر،ذاليسفهووهناتور6ليما،تحريف!يعدولاكلهالأمر

معظمفاستخدم،الداخلفىعرثهندعيمإلىذلكبعدسليمانواتجه

أقامففدثمومنالعا!مة،وتجميل،الحكومةدعالمتقويةفىدولتهموارد

فىحامياتووضعمنها،القديمرمبهما،ْالحصونمنكثيرمسليمان

السواء.اعلىرالغازينالثائرينبهاليرهب،الاسترأتيجيةاالأهميةذاتالمواقع

والعضائر،االطونطموحعلىالقضاءعلىذلكبعدسليمانوعمل

الجديدالملكلأنذلك،كريمةحياةحي!لهابضمانتطالبكاشاالتى

إنما،اقبلمنداودأبيهواجهتالتىالمش!اكلأخطرأنتمامَايعرف)نما

الذىالديمقراطىالحكممنبنوعالتمتعإلىالقبلأللبعضطموحكاشا

الشبدؤذىقد،قراراتمنالملكيختخلأهفيما،رأيهابداءللشعبيضمن

وغبيةمعكثير،تتعارضإنمااالرغبةهذ.أنشكولاومرضَا،جوغاوعريَا

اىدفتيتنجىجهودكلركزفقدثماومن،المطلقالحكمفىسليمان

سثكلةليخلقييتقاالحدودمزقكما،القبالهذهبينبقومقدتحالف

منْيرتكبماإلىالانتبا.عنوتلهيها،القبائلهذ.بيقتفرقدامية

محافظة،عضرةلنتىإلىمملكتهسليمانتسموهكذا،ْالثريعةمخالفات

الملك4اإليهايحتاجالتىالضرأشااجضعيتولىمحاظمتهاواحدةكلعلى

26-8،46-2:9أللاملوك،)1
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فىشهر،وخيلهرجيشهوحاشيتهالملكإعاشةمحافظةكلعلىفرضكما

وكذا-الجنودتزويدإلىحاجةفىكانإنماسليمانلأنذلك)1(السنة

إعاشةعنفضلا،والعلفبالموًنأتامهاالتىالحصونفىالموجودة-الخيول

شاؤلايامعلىكانتممابكثيرأكبرمتطلباتهأصبحثالذىالقصر،

.وداود)2،

أربعباستثناء-الجديدةالمناطقحدودكانتفلقدالأمر،كانماوأي!

يتفقمماالإسرأليلية،القبائلسدودمعمتطابقةليست-حالاتخمسأو

كانو)ن،(r)المستقلالإقليمىالحكومىالبناءتحيممنسايمانوهدف

النزعةيضعفأنهذارراءمنيرجوكانإنماسليمانأنيرىمنهناك

أفلسولكنهواحد،،شعبمامنهميؤلفوأن،الإسراثيليةالقباللبينالانفصالية

معه"1(.اليهوديةبلادوأفلستهذافى

الجديدةالمناطقمنمنطقةكلعلىكاننلقي،حالأىوعلى

بينبالمؤونةالخاصةالمسئوليةيوزعأنشكدونعليهوكيلا،،5أو)مشرث!،

مدننىيجمعهاوأنالمحدد،الو!ثفىوصرلهاهـاقبرأن،الختلفينالملاك

هذارأسعلىوكان،المعينالشهرفىأور!ثليمفىيسلمهاثم)الصرامع،

أيامعلىوظيفتهتظهرلمالوكلاء،ارئي!يسمىكاناعلىموظف!النظام

ومن،سليمانعهدفىالكبارالموظفينلينمزلأول-ظهرتوإنماداود،

فىال!صرفطري!عنوذلك،الإسر!لمالهالفبائلبحرلهالصدإمكانمنا

(.أْهواهمحسبعلىأوالخا!ة،بطريقتهممواش!يهمونتاجزراع!لهمإشماج

كصةالقيواليونانالئرقيوابة،وجانين)كمارأ+ليرول237.1اعى4السابقالمرجع،حننفزاد(1)

.feldt,op,.".195:ركنا0(6891)!وت،266عى،)ترجم( tic05!أس!

4jلانص!ويل)2( % msyror,?: tiبحيj4L Yo: tI#UA،وكدا:بعدها

05اس!لك!أس!4مأop.ciL,195.05ا

,A.Lods..".371،ا"1)3( op. cit

433ْص"الابقالىبم،دكلدانتد!)4(

،5(213-212."..the History of Israel,*ث!اله.
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حتىباستقلالهااحتفظتقدكانتالتىالكنعانيةالمدنوي!دوأنا

مملكةإلىضمتقد-شان"ؤليتوتعناكومجيودورمثل،الوقتذ!لك

ليدوفلا-امنهاالجبلىالإقليمالأتلعلىأو-يهوذامنطقةأما،إسرأليل

علىيدل!مماعشر،الاثنىالأقاليممناقليمأىمن-جزءأتكوناكانتأنها

كيرها،علىالمفروضةالواجباتمنالملكيةالقبيلةهذ.أعفىقدسليمانأن

قبا"للفىنمتالتىالمتزايدةالكراهيةتفصيرعلىالحقيقةهذهوتساعد

حكمأشاءالأولىللمرة،اندلعتْبقوةوالتى،أورثمليمملكضيال!فحنال

تحصينأجلمن،اسرأليلرجالعلىالسخرةنرضتعندما،سليمان

إلىالهروبعلى"!بعام!زعيمهوأجبرالتمرد،أخمدوقد،العاصمة

وأنهالإبد)بهوذا،اًنإلىيذهبمنسناالباصمنهناكأنعلى،ا(مصر

مالىالتزامأىبدونتثركأنالمقبولكيرعنلأنهآخر،بعملكلفتقد

ا-..الدولاء2(نو

-،الحاونجيةالسياسة)2(

أننىيبهمنبيثهماالفرلىولعلدارد؟أبحهعن-مخحلفَاسل!صانبهان

هذاوسعهماقدر،الحروبعنبيتعدسليمانكانييتمامحارب!"،كانداود

حياةأوبالحروبخبرةعندهتكنولمْكداودْ،محارب!يكنلمنهوالابتعاد،

إنهبلالأمور،أهدهمثللمزاولةالركبةلديهتكنولمصبا.،منذالمعسكرات

يتجنبهاانيحاولإنصا،جانبكلنجنالمصاكببهأحاطتماإذاكان

أدركقدذلكمعكانوإن،كذلكأييهعنورثهاوالتىالدبلوماسيةبالطرق

أ3(.مملكتهيححىاقوىجيقله!كودْأنالضررزئمن/أئه-ررلم

،3!أ.ول37.".،أء."ه.372-أ1،-....()

,Eissfeldt.0..195لا4")2( CAH,11، Part,2,7591 p

)3!.W.F Albright, Archaeology and the Religion of Israel, ,5391 :.F014.p USj

958..cit.,، p.0.،"ه Eissfeldt
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الصغيرةمملكتهأن،السليمبتفكيرهسليمانأدركنلقدحاليأىوعلى

-رتبطانالسباسةهذهعليهقضتوقدجيرافها،معبالتفاهبمإلاتعيقلن

بناتمنتزوجفقدثمومن،والملوكالأمراءمنجيرانهمعالمصاهرةبرياط

ساعدتثم.أا(والحيثيينوالكنعانينوالآرا.ميينوالمؤابيينالعبونيينأهراء

كبير،حدإلى.مرتبكةعهدهأواءللفىوآشورمصرأحوالكانتبانالظروف

تكونوأنمصر،فرعونيصاهرأنحدالىوصلالذىبالسلطانفئرةفنعم

كانواكحا،الرئيسيةالزوجةأو،مملكتهفىالأولىالسيدةالمصربةالأميرة

2(1.لسمونها

يتنازلأنالجالزمنكان:بقولهالزواجهذاعلىوللز،)هوبرت!بعلق

أنتامًارفضَاهـفضولكنه،بابليةأميؤحريمهنىفيقبلمصر،فرعون

بابل-لملكزوجةتصبحأن/قداسةمقلهامالها،مصريةيأميرةيسمح

كسليمانصغيربملكبالكفما-قبلمنْمناتئشهلناسبقأمروهو

تدهورعلىواضحةدلالةيدلهذاإن،مصريةأميزمنيتزوجأن)ستطاع

الأئناء)3".هذ.فىونفوذهامصرمهابة

جارروأخذصعد)قدفرعونأن:التوراةفىنقرأننافاٍ،حالأىوعلى

لابنتهمهرلمواعطأها،المدينةفىالساكنينإلكنعانيينوذَلبابار،واحرقها

لاولكننا،حقيقىتاريخهىوكأنماالأمور،مذ.رنطالع،ه)4(سليمانامرأة

التاربخية،الناحيةمنالشكوأما،المصرىالجانجامن!ؤكدهاابمانلتقى

أىنىللتشكيكيكفىأنهإِلانسبيَا،ضيمْةخدودفىخصرو)ن،فإنه

لاTahpenessئحبنيس،35الاأنالىهذاهنا،المقصوداهوالفراعين

بالهيروغليفيا53".لهنظيرعلىامظابقتهيستطاع

ا.-2.ا:اأولملوك\()

,Eissfeldt.0..ا!وممذا:211:أوإ،ملوك)2، op. ciL, p

H.هـ،ا1+ها.".028.،3) .G Wells, The Outline of

.ا!:9أولملوك(،)

(A..H Gardiner, Egypt of the Pharachs, Oxford,,6491 .p.932 (o
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ومن،)1(آشون،أصىالملكيقترحمننهناكالأمز،كانوايمااماْ

ومن،21"،الثانىابسوسننىالفرعونكانإنحا،سليمانصهرأنالىيذهب

ماأو،.م(قا.-459)1870والعشرين)3(الحاديةالأسرةفلوكآخرأنههـى

قأيرىمنالعلماءمقاهناكإنبلالأسرة!4(،مذ.مفوكمنالأخيرق!بل

والحشرين)5(الثانيةالأسؤمؤسس،الأول)شيشنقكانإنما،م!ليمانصهو

-.4jvr)هو I.)6()لاالا.م.

إليهالتوراةتنسبالذىه!ا،مصرفرعوذكانفأئا،حالأىوعلى

الإسرديلى-اطكأن،فيهشكلافالذكلا،السلامعليه،سليحانمصامرة

معالتحالفطريقعن+مركزيقوىانلحاستطا!دروثْ-سيسلهـىفيما

القلعةجازر-إقليممملكتهالىيضيفأنكذلكاستطاعإنهبلمصر،

القديم،الأدنىال!ثرقفىالتجاريةالمراكزأهممنوواحدة،لاالقديمةالكنعانية

الأبيضالبحرغلىقدمموطئالإسرليليةاْلمملكة.اكتسضتوفكذا

،1المتوس!)7(0

وكذا:9"13ص6691.4القاهز4أل!يالئرق4،زاالححدعد1()

Policies/ of0.ا Eissfeldt, op. cit., .p ;588 .A Malamat, Aspects of the foreign

.andsolomon, JNES,,6391,22 .p IFاDavid

وكنا!1215حط،فقييملأدنىالثرق!اريخمطلمالهامن-عصفور،ابومخمد)2(

W.ا!05.كله..3ا- .M .F Petrie, Egypt and Israel

بوم!الىي!ثيرمنهناكولكناالثانىكحوضىهوالأسرأعذ.ملوفيآخرأنالمفروضا"من)3؟

A.اتا05ك!7انظر:،ثاك!ا .H Gardiner, op.ci:14ا!وكذا

َْ!103..vredes rois d'Egypte, In, pش!ساأط.erثالا.H Gauا

(4)/..!-.368.,"!،3.,op.cil!أ.!

(H.Breasted, A History of Egypt, .N,.Y,4691 .p,,952tW..O.E Oesterley, (oلأ.

ْ226.,4791.pول0كهولEgypt and Israel, In the Legacy of Eg

A..H.,.ء.448:)6( Gaidiner, op.cit

(p..21 (V9691,ا,.C Roth, A Short History of the Jewish People
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اَ"العسكريةالتثظيمات)3(

منداودبأيحهلماردْأنلا*لمكنشلممادْالىإلىالمورحودْالدْهب

العح!كرية،الواحىفىجهردهأبد،يثفىلااهذاأنغير،الحسكربة-الناحية

تكوفىضرورةجيدمأدركتدإنما"،الثجاعالمحاربداود،خليفةأنذلك

المصادرنإنائموفياتجارتهفضلا"غن،دفىرلتهعنللذناعاقوىجيش

جيشمْى،الحربية"العرباتاستعمالوحدهإليهتنح!ب)نماالتاريخية

--.اسو،ل!ل

استولىتدصوية،اآراممملكةهزمعندماداودا("أن9التورانىونقرأْ

أنرأىإئهبل،وأحدةعربةيملكيكنلمداودأنغير،الخيولمئاتعلى

قدأنهمنالرغمعفى،ضرورىأمرجيشهفى،الحربيةا)العجلةاستممال

انعننضلاهذا،الاَرامييبئفعحرولهأْشاءالسلاحهذا؟أههيةبنفسهادركْ

وكذا(،السنينولفئاتمنذالسلاحهذااستخدمواتداكانواإنحاالمصريين

الكنغانيون.فعل

السلاحهذاأدخلحتىداود،أييه.ملكصليمابىْورثادْماوهكذا

الجبش،هذ!فىالرئيسيةالع!بهريةالقوةمئهجعلإنماإنهبلجيشبما،فى

كتبقدإنمادمشقفىالاَراميينأن،ذلكفىالمباضرالصببكانوربما

بباثمرداودموتبعدالمفمودنفوذمماداسحزفىالمدىبعمدنُخحَالهم

-السلاحلهذااع!تخدامهانتيجة-هدمشق"آرامدولةأضبحتفقد؟ثمؤمن

)3(.لإسرائيلمباشرمتقديد!تمثلإنما

ينمايملككان)نحاسلينانفإن)4(،التوراةفىجاءنلاوطبفا

04-ه.84":لانصصوثل()1

محندركةjl)،؟%A-791،-011143ص،القديعةمصرفىالتحر!حركات5كتابخاانجظر:)2(

.أا769

)3(.O.Eissfeldt, The Hebrew Kingdom, in CAH,51 Part,2 Cambridge,,7591 .p9ْ58-583
ا.5t-أ،لملوك4()
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51*. . 5 ، jj!الخاصةابعح!كريةالثبهناتمبانىعنوأما،)1(حصان

فمْد-)2(الأولالملوكب!فرفىجاءلماطبقَا-الحربيةالعجلاتبفصائل

معللعرباتوحظائر،للخيولاسطبلاتوغيرها)مجدو،فىاكتخف

حصان!3(.!4.عربإ،15تمع)مجدو،فىألتىظثوكانتبعضها،

ى!ويظلشائة،طويلةتدريياتيتلقىالجربيةالعربةتجائدكانوقده!ا

ومن،سنواتلعدةالأقلعلىاو،وظيفتهآداءعلىقاد،كانطالماالخدمة

الضبرورىمنأصبحالعرباتعددزادوعندمامحترفَا،جندي!يصبحنإنهثم

منتليلاعددملأنذلك،المرتزقةالجنودمنيهبأسلاعدداستخدابم

جنودلميصبحونكانواالعسكريةبالخدمةمكلفينبهانوأالذينالإسرليليين

الإسراليليينهؤلأءأن-الأحوالمنبحال-يبنىهذاوليس،محتوفين

القياممناعفوافد،الحربيةالعرباتسلاحفىيعملونولا،بالجي!قالمجندين

لم)ذامنهمالوأحدكان،ذلكمنالعكسعلىبلالحسبهرله"،بالمهصا!

التحصيناتبناءفىبالعمليكلفإنمافإنه،الجيشفىللخدمةيستدع

البناليةسليمانمشاويعفىالعصلعنفضلا،بالعرباتالخاصةوال!ائر

باسماضتهرانذئالعملعلىانطلقانالأفضلمنَفلعلثمومن،الأخرى

الدفاعيةالتحصيناتوضيانةلبناءالعافةالأعمالخدمة!ض!+هشأا)الححخزة،

.ا-01"-11ا(5الجيمثماوخدمة

(1)958..p"0."ه.ع!ع,Eis3 feldt

.Albright,op.1وكذا:"9..+؟ ciL, pلثا-.

ا".941.1:16:!أولاملرك21(

(r)لأ،.ه,;223,127ا..W .F Albright, From the Stone Age to Christiani

Lighton.وكذا:. Solomon's Megiddo,BA,,0691,23 .pF62كلا.Y Yadin, Ne

.وكذاة

,C.Watzinger..81-08ا Denkmaler Palastines, ,ILepizeg,,3391 .p 76F, Figs

.,4095.0315(ر Eissfeldt, op.cit
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تمتأحداثإلىثميرْأنهامنالرغمعلىإ،التوراةلهْىروايةوهناك

طبيعةمعرفةمنتمكنناأنهاإلاعامَا،عحشرينبحبرالى،سليمانموتبعدْ

أنيروى)1(الأولالملوكسفرأنذلك،العامةالأعمالفىالخدمةهذه

وهى-"ترصة،منإسرأ"ليليحكمبدأأنبعد.م(ق!-877..)"بعئئا(

شكيمثرقكيلاَائمأل11مبعدةعلى،الحاليةالفارعةتلمكانفىترزة

الحاليةالرامةتلومى)الرامة،عندالجثوبيةمملكتهحدودعلىحصنمابنن-

عسكري!،مركزملاتخاذها-أورثطيمشمالىمتراتكيلوستةفبعدةعلى

علىالآراميينهجومابسبب،شاكرلمالحصنهذاتركأنهكيريهوذا،لتهديد

جيشهكليهوذا،ملك.م(ق)159-139)أسا!استدعىوعدئذ،منطقته

أ!امهاالتىحصونهفىبعشاحصنفىالتىرالأخشابالأحجارلاستخدام

عنالدفاعبغية-االرامةضرقىمتراتكيلوثلاثبمامبعدةعلى-جبعةأ5فى

2(.ضدهاإسرائ!لبهلعومأنلمكنهجومأىضدلهوذا،مملكمه

!ستدعرن،سليصانعهدنىالعامةبالخدمةالمكلفونالرجالوكان

المجالفىبهاالقياميمكتهمالتىالأعمالتحدد،ثابتةلكشوفطبقا

وسائلفىالاس!دعاءهذامنيتأثرونالحالبطيعةوكانواوالصناعىالزراعى

الشخصفإن،صحيحةالسخرةعنالتوراةروايةكانتوإذاعيحمهم)3(كسب

بنفىيقومممانوالدى"أدونيرام،كانإنما،هذهإلحصخرةعنالمبسثول

قبل.منأشرناكماارد)4(1.اأيامعلىالعمل

السخرةفرضتدسليمانأنعلىرمؤكدةواضحةأدلةهناكوليست)

-داودبيتعثدخاصمركزلهاكانوالتىيهوذا-وأن،مملكتهكلعلى

.ا-15:622أولملوك()11

)2095."..855 Eissfcldt, op. ciL

3أرلملرك)3.( 2-3، 0 : 1 1 ، 27-.3 : 4 / 6 : t:18-ا.

.4:605:41،21:18أرلملرك)4(
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)سرائيلمملكةبانقسامالخا!ةالتقاليدفإن،حالأىوعلىمنها،اعفيتقد

أنإلىتشير-بالتفصيلبعدفيحانرىسوفكما-سليمانموتبعد

الخدمةهذهمنالأكبرالعبءتحملتالتىهى-يهوذاوليست-إسرأئيل

(.%العاماء

التجاوىالنشا!(4)

الباحثينبعضذهبحتى،عظيمتجارىبنشاطسليمانعهدامتاز

التجاؤاحتلتفقد،التاجر،"الملكسلبصانعلىيطلقأنيمكنأنهالى

سليمانأنشأهاالتىالعرباتفصائلإنبلكبيما،مكان!وتدبيؤاهتمامهمن

نىتكونلاعندماالتجاؤخدمةفىجعلها-)نحاقبلمنأشرناكما-

الحدود)2(.عنالدناعخدمة

علىايامةسيطرته،سليمانعهدفىالتجارةبخاحعلىعاعدوفدهلا.

وليس،أبيهعهدمندقائمةكاشتاوالتى،وفلسطنسوريةنىالتجار!ةالطرق

طرقعلىكاملةبحفرتهاحثفظقدإتماسليمانأنفىشكمنهناك

التىتلكعنفضلا،فىمشقأاآرامىأراضىعبرتمركانتالتى،القوافل

الاَدوميعنئم".أراضىعبرتمركاشا

الطرقعلىثسيطركانتالتىالمراكزبتحصينيهتمنرا.هناومن

ببنقنطرةفلسطنأصبحتحتى،بمملكتهتمركانتالتىالهامةالتجارية

ناحية،منيةالؤعلاقا-دهوجنوبَا،ش!مالاسلب!ماناستنلكماوأفريقيا،آسبا

آمنةكانتالجنوليةحدود.أنعنفضلا،أخرىناحيةمنالسياسيةومهارته

رهوصور،ملك)حيرام،معتحالفهأنإلىمذأيمصر،الطيبةصلاثهبسبب

معسليمانمواصلاتحمىقد،الفي!اينالأمراءأتوىالوفت!ىفى

)1(.195..0.Eissfeldt, op. cit., p

)2691..،".05 Eissfeldt, op.cit

أول.587.0،4)3(
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مندائمةبصفةالحمفرمنالتجاربةالقوافلتمكنتوهكذ)الفينيقيةالمدن

أماننىالعربيةالجزيزإلىفينيقياومن،النهرفىبلاكإلىمصرأراضى

التجاؤ.منالعائدالثرومصدراحتكارفىسليمانبخح!لدا،وسلام)ا"

بلاأكانتكتعانإنالتإوإلىالاتجاهإلىسليماندفعاالدىولعل

صور،منالصناعيحضرأنإلىاضطرهمما،الصناعةمنخاليَازراعية

لاالفلسدنىالتاجرانكما،معبدهبناءاوادعندما،بيبلوسمنوالثجارين

موتعفىولكنه،ناجحةتجاؤعليهاتقومأنبمكنللتصدبرسلعَايملك

فاشتغلالحقيقةهذ.سليمانأدركوقد،كوسيطمنهيتصرفأدنيمكن

?.الخيولJ?Yبتجارة

ومن،سيماني!منحزقبلمنكانتالتىالمرورتجازتفلتولم

وزودهاbعئدالتىالطرقببعضمحتجماألاؤعليهارفرضاحتكرهافقدثم

والمحملةأ3(،العربيةالجزفئمنالاَديةالقوافلكاترهكذا،المحطاتببعض

يأراضىتمركانتعندماالرعصوملدنعخاضعةالبلاد،تلكعنبالتوابل

لا".Qbسليمانمملكة

"ان-)5(الثانىوالأخبارالأولالملوكسفرىفى-اكوراةفىونقرأ

H..R,.!أحمأ،1433.05(1) Hall

12)+001.037..A.Loss, op.cil, p

(r)بلادفىرقناعينمن)ييأ،ال!الىا!ىال!الواحد:اطربقانهذهالقوانل!ذأهم

وهنا،صالحومدلنوولوخهر!شرليمكةدمفالطائفبخرانإلىمار-دموضرموتاليمن

الئاملمفنزالبتراءالىالآخرالفرعوسنمراالراقصوبلهماءألىمنهنرعيختهاينفضل

اليماصةضصالالىلم،الهفوفمندييأابتراء،-جرما:!يقنجهو:الئا.لىالطر!واماوممر،

jوهكذا.البتراء،...دمئيماءحاللدمرو!دةالىضئأكبهدم،الحالىالركافى"كلةمرقع

.:133136عى،اivy!ر!اضالقد3،العرب!اريخفىثراطت،مهرينليومىمحمي)انظر:

،.238عى،الابقالمرجعهحنيننزاد7025ص،الابقالمرجع،حتىيخيب)4(

.:2الانلمأخار26-01:912أولملرك(0) %-vI t
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لىجاءلماطبض-كادإسرائيلرلبأنركمهبالخيلشغوفَاكانسليمان

عير،والدهبءوالن!الخيلصأسر!ليلملوكحذرقد-كذلكااالتورافي

)كانتو)ن5،الحربليوممعدة"الفرسأنروىكانإنماسليمادْأن

مأ،حرباداةلأنهابالخيلسيمانولحممانوسواء،الربَ،21(منالنصؤ

قدرجالهمنبعضَاأنأو،المصريةزوجهوعمواءبهانت،كصبوسيلةلأنها

ممانتسل!يصانأيامعلىالخيلنالمعروف.أن،الخيلفىيالاتجارعليهأشاروا

تكادكاشا)نماالفترةتلكفىإسرائيلوأن،الاهتمامتستحقتجاريةسلعة

وآسياوسوربةمصربينالهامةالقوافلطرقكللأنذلكتصامَا،تحتكرها

.(rbصليمانبمملكةتمركانت،الصغرى

اقوراة:فىونقرأ،والمركباتللخيلالرئيحىالمصدرمصروكانت

أخذواالملكتجاروجماعةمصر،منلسليمانالىالخيلمخرج)وكان

منشاقلمئةبستمصرمنوتخرجتصعدالمركبةركات،ْبثمنجليبة

تساوئكاشا)نماالحصانتيمةأنأىوخ!مسين)4(،بمئةوالفرسالففمة

مصرفىهناكيتمتعكانسليمانلأقذلكىنوربما،الحربةقيمةربع

)نماالمصريينالمركباتصناعولأن،الفرعونحميهطريقعنخاصبامتياز

العجلتينذاتالسريعةالمركباتصنعفىالمهاؤمن!ةعاليدرجةعلىكانوا

سورية،منالمتينالخشبيستوردونكاتواكما،والحرببالصيدالخاصة

الآنفالتوراةلنصوطبقَا،والفرسالمركبةسعربينالفرقلنايفصروهدا

)5(.خيوليأربعةتعادلالواحدةالمركبة+فإنآنفما،أضرناوكماال!كر،

5!ه؟أ،،هوللخيبرلآخرمصدرإلىالإشارةبمكاقالأهميةمنولعلْ

103ة12الأمثالسفر(Y)020،1-17:41ثعنهة11(

70p(1 1 (rد؟Werner Keller. The Bible as Histo

,28Eissfeldt-:01اولملوك)4( op. cit., .p .395 (o} 1Y)(

,tedثعاأهcience,لا.*,p.9391,.355وكنا: The Down of C!0111ك!م!ا

.FAlbnght.153وكنا؟ Archaeology and the Religion, Baltimore,,5391 p*/.
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جبالبينالخصبالم!هلفىتقعكاسا)سيلسيا،فىلدولةاسموهو

!)هيرودوتويذكر،الخيولبتربيةوتشتهرالمتوس!،الأبيضوالبحرطوروس

"سرقوأماسيليسيا)1"،منخيولهماًحسنعلىيحصلونكانواالفرسأن

والحيثيينول(+الآراميينملوكعندبهاشامقدالتجاؤهذ.

مملكته،منمتعددةجهات:فىللخيلحظائرأقامتدفملمِحان،!دوأن

الحظالر،هذهعلىالضوء)مجدر،فىالأمريكيةالحفائربعثاتألقتوقد

اسطلاتمنكبيؤأجزاءعدةمنيقاياعلىهناكالمكششفونعثرفلقد

ال!رمنبملاطمبلطدألرىفناءحولتنتظمدألمَاكانثوالتى،الخيولي

رصفوقدأقدامعضرةعرضهممراسطبلكلوسط!بخثرق،الجيرى

وراءجانجاكلعلىوضعتوتد،الخيلانزلاقدونليحولخضتةبصخور

الكئيررما-فىال،أقدامعشؤمنهاكلعرضفشيحةمرابطالأف!جمار،نتوءات

كذلكتزاللاكما،الخيلطعامبمعال!محتفظ!الاسطلاتهذهمن

ظاهؤ.السقىمعداتمنأجزاء

لظروفبالنسبةحتىالاسإتتلكفخامةالدهشةيثيومماولعل

(والخدماتالمبانىفىبونؤفيلتالتىالعاديةغيروالعنايةالحاضؤالحياة

أحسنوفىكاشا-إنماالخيولبأنطريقها،عنالحكميمكنوالمًى

بهايعتنىكانفلقد،حالأىرعلى،الأيامتلكفىفيهامرغوب!ابظروفهأ

بعضقدَر،يكملهالمبنىعنالكشفتموعندمابالإنسانيعتنىمماكثر

،حظيرةولكلحصان!،540ْاسطللكلقبلْ-منأشرناكما-الباحثين

وحاصورشانبيتنىلهذ."الاسطلاتنظائراكتشصفتوقدفذا،عربة1؟ا

)3(.أورشليم!أ
)1(3601..Un8 er, op. cit., p*+.7.:ول."روكنا.WernerKeller, op. cit

أل!11:26.)2،ملوك

)3(tماأWY.Albright,TheArchaeologyofPalestine,.p;124 .MBurows, W

;591.C.ه..aven,49105،1;F127 .W Keller, op.حلأأticmean these Stones, New

.Watzinger,op. cit.."، 76F, F87
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اليقين،وجهعلىتحديدهيمكنفلا4الاسطبلاتهذهتاريخوأما

إنمماالاسطلاتهذ.أنلىاٍي!بمنالباحئينمنفهناك،حالاىوعلى

عنمنهااممثر.م(،ق)861-.85"أخاب،الملكفرسانعبلمنهىْ

ئىالدراساتكثرأنالا.م(،ق9-229لأ)1(1).صليصانالملكعحل

هذ.بهاوجذتالتىالرابعةالدقةتضع)نما)مجدو،)2(،مدينةتاريخ

المبانىهذهبقاياوأن،سليمانالملكعهدفى4الأقلاعلىجزئي!الاسطلات

سليمان)3".عهدالىجفيقةترجعانماالمشهررة

سمباوملكةسليمان5،)

هذهالخيولتجارةعلىمقصوؤاالتجاركلطسليماننشاوليكنلم

ذلكإلىتضيركمام!بأ،دولةمعالتجاؤإلىكذلكامتدوإنحا،فحسب

)6(،العظيموالقرآنرالإبخيل)5()4"التورا-عنهاتحدثتالتىم!بأملكةق!ة

منلففرضتبغاللقابة،سردهافىالثلائةالمقدسةالكتباختلفتوتد

أو،هذهسبأملكةاسمذكرعدمعلىجميعها6لففتوإن،نفسهالسرد

الدولةتلكهنا،)سبأ،بكلمةأردناإذاإلافيها،تقيمكاشاالتىالأرض

العربية.الجزهـةشبهمنالغربىالجنولىالدبهنفىقاتْالتى

J.."،!1،هس!!..147-143)1، .W Crowfoot

ميلاعثرفىمبحيةوعلى،طبريةيحيزمنقليلاالنربالىودقع،الحالهةالمتسلمدل:مجدو)2(

فىالكرمليجبلدنتهىالتىالجبالصلطةمنالضولىالطرففىحيفا،شرقىضولى

84،.84-ا0لم2المقدسالكناب)فاموس.النمال

,44(,0491 )r!1بر;4.ولل.J.Finegan, op. cit., .p;181 W.F. Albright, op. cit., p

0591,13,;";055-646.p .R .M Engberg, BA, ,4 ,4191 .p 21F; G.E.Wright, BA

.يهـ05

01-12ا:9ئاناياماخبار1-13ا:01أولملوك()4

.21:2iىمن)5(

.24-4؟:آبة،النسل!رأ،)6(
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زيارةقصةأنإلىالتوراةلقصصتعرضواممنالنقادابعفنذهبوقد

لبيانالتوراةكتبةدونهاالأساطير،مناس!رةهىإنما،لسليمانسبأصلكة

لماالشىءبعضالنقادهؤلاءبعضلَريثولو)1(،وحكمتهسليمانعظمة

المتحذلقينلهؤلاءخيلوربصا،المتسرعةالأحكامنتيجة،المأزقهذافىوقعوا

ددخبرأنهالأنكار،فىكلهالممحيمىلجمعونالذلقال!اريخأدع!اءمن

النفىعلىيعابولا،بحجةيطالبلاالمنكروكأنحجة،بغيرإنكاره4بسهل

يتفقلا،الثلاثةالمقدسةالكتبعليهتجمعلأمرانكارناانوالحق،الجزاف

كتبفىجاءبصاْإيماننامعتعارضهعنفضلا،دىالع!البحثومنهج

السماء+

فهمافهمهايمكنلاالقصةهذهأن-!ىنمااٍآخو،فربقَاأنعلىْ

)2(،العرببلادشصالفىيقدونانماكانواالسبئحينألطقدرنا)ذاإلا،جيدم

أ!ولهمترجعإِنما،السمبمًيينأن!لىيدهبونممن.الرأىهذاأضخابرلعل

إلىوليىمنها-قرببَاأوالجوفبلادفى-العرببلادئممالإلىالأولى

حوالىإلا،الجنوبيةالعرببلادفىتبدالمالحقيفيةدولتهموان3(جنولها

القرنو!هالقرنمنيقرببماالأحداثمل.بعيأى.م)4(،ق008عام

.الزمانمن

(.ngs,A Dictionary of the Bible, Edinburgh,,3691 .p.843 ألةكعء)،1ْ

.()مترجم63ص،القديمالعردىالتارخ؟نرئزهومل)2،

cryالعربداردخفىادراطتكتا!ناالأ!لى:موطنهمحرلثارتالتىليالآراءالبدبنعنانظر

.،6771)الماض،363-.لأةعى،الفديم،

انهآخرونووىمق008عامحوألىكان)نماسبأكلكةعصربياةأنالباحئنبحضهـى)4،

فى!لانا4-وثرجحهييهنميلماوهلالالثْ-فركأ!رى!ممماام075Jكامحوالىكان

ييومىمحمدلالر:أ.ابوفبلالناسعألقرنفىرابعفريقوشحلههل!،.مقالعاشرالقرن

وكذا:2/9261،علىجراد:،كنا2711-273ص،التديمالربداريخنىدراطت،مهران.

،;122 .H ,Z Bowen. and .W.F Albrightة.!+".A Grohmann, Arabi

137,,ArchaeologicalDiscoveries in South Arabia,,5891 .p;37 BASOR

5591،.ء.38
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تكنلم-السلامعليه-سليمانزارتالتىالملكةهذهفإنلمومن

نىصغيرةمملكةعلىملكةكانتل!نسما،اليمننىالثهيرةسبأملكة

الاث!مال،فىالقاطننالسبئيينمنسكا!اكان،العربيةالجرفئثبهأعالى

عرلمة-ملكاتأسماءعلىالحثور)أولا(منهابأدلةذلكعلى!شتدلون

وثاربو)نبوءة()2()تعلخونو(رتلخونو)ياتى(!يثعىأ(وشصمازلمحعبةمثل

3(أمزيثعمثل-عربوأمراءملوكأسماءوعلى-وكيرهنلللو()باوبا"للة

لمالعلماءأنحينفى،()ْالآشوريةالنصوكافىوغيرها-4(لدلؤوكرب

الجنوبية.الصليةالنصوصفىملكةأيةاسمعلىيعثروا

،لسليمانالجنوبمنعربيةملكةزيارةتصورصعولة)ثانيَا(ومنها

ألايجبأورشليمبلاطانمع،ملكهوعظمةوحاشيتهبلاطةمنوتعجبها

هذهتكونالافيجبثمومنسبأ،ملوكبلا!!لىبالقياسثحيثَايكون

مملكةعلىملكةإلا-الت!راةعلحاءمنالجماعةهذهنظرنى-الملكة

فقد،فلسطينفىسليماندولةعاصصةعنبعيد"تكنلمصنيزعريحة

)1(.04.N Abbot, Pre- Islamic Arab Queens, AJSL, ,58 ,4191 p

.سأ.ولOppenheim,."5!وأ.+-س!.288وكنا:

TheNorthern..477وكلا: Hegaz, .N,2691,.Y p,لأ.A Mus

(etta,N.Y.,,3891 .p.048 (Yا4!م.A Musil, Arab

2,.2791,.518وكذا: p,!ع!,D..D Luckenbill

,Oppenheim."5+19..وكلا: ANEط.ول.

Treatiesof..4وكنا: Esarhaddon, London,,5891 p-ل!ثمهVح.D Wiseman, h

.طولenحم!.ول-عاا40و7

0part.كو.-ؤكدا: ,I,9591 pالا,A..G Zie, The Inscriptions of sargon

BASOR,,137ا55559.ا0..)4(

."،ةس!.011785وكلا:

المصورفىاللرليةوعلاظهم!ربمهراذ،ييرمىمحمدأنظر:ياقي!ركأ.العربعلاةاتعن)5(

لاسلامية،صعودفيمحمدالأمامجامحة،لإجماعيةوالحلوأالربيةاللنةكليةمطة،الفدهمة-

43ص،7691،الرباض،ال!ادسالحدد -! rw.
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وادىولينالكبيرللنفوذالجنوبيةالجافةب!ينوتقعشمر-جبلفىتكرن

فىأو)بخد،فىتكونوقد-وسلمىاجاجبالسلسلتىمنوشكون،الرمة

..ا(الجاز

هناكأنوركم،صوابمنبعضأالزاىهذافىأنفىضكمنول!ى

العظمةامنالبالغةودمشتهاسبأملكةتعجبفىيرىمنالباحثينبعض

،92(حقيمَىغيرأمرآدهثشها،)ثارمماسلحمانبلاطفىوالرناهيةوالفخامة

سليمانبلاروبينمقارنةمنعقدؤفبماوالمحالفينالمواففيننوافقلافإننا

نبى،معجؤيمثلكان-)نمانرىفيما-الأوللأنفصبا،ملوكودلارو

عنتحدشهالتىالكربمةالآباتيفرأوالذى،ملكلعظمةصورةمنهكئر

كاملابنصهاهنانوردهاسوفوالتى،النملهـرةفىجاءتكما-القصة

مثلا--استطاعتهفىكانماسليمانالملكانتمامأ،ليعرف-بعدفيحا

النبى،سليصانهو)نما،ذلكيستطعالذىو)نما،فعلمابعرشهايفعلان

تلكمعرفةمنهاالهدف،الكريمللنبىمعجزكانانماحدثمالأنذلك

حيثالعدمافةوصيق،يهتدونلاالذ-شمنتكونأموللهئدىالملكة

مستقرر%أفلماالعرشهدا-اعناللامعليهسليمانلسانعلى-يقول

يَضكرفإنماشكرَومنكفر،أشكرأملييلونيرىفضلىمنبذاتالِكد.،

(.كريمكننرد!فإنكَفَرَرمن،لنفسه

سبحانهيقول-كلهاالفصةعنتتحدثوالتى-الآياتولنقرأ"هذ.

الغائبين،منكانامالهُدهدَاليىلالىمافقالالدر)وتفَفدَ:وتعالى

الإصلام،ظهورقبلالر-يلأمةدارخ،ثحالهالفتاحعبد5،لأ.،6!،علنجواد،)1

وكلا:5(0691)القاهز،83-98لم2

.181.biaand the Bible, p!كل.J .A Montgomery

Revueظ*4.!لا.".501وك!ا: B"هـك!اهDشن.

rie.!اكملأاp..01وكذا: avantضaad, Les Arabas en S"ولحثطا.

Eissfeldt,05هـ54ء."ه10.05)2،
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بعيدكيبرَفمكثَ-،مبينبِئ!لْظَانليأتينيأرلأدئحنهُإوضديد،ْعذابمابنهلاغد2

!امر!وجدتْإنَى،يَفِحبييئبِأْمئبأفِيوجئتُكبهت!ْلبمبِمَاأحَطْتففالَ

يسجدونوتو!هَاوجدتهَاعظئم،عرشوَلهاشِىكلمِنوأوثيتتَصلبهُفم

فهمالسبيلعنفصَذهمأعمالهمابشيطإنُلهماوزيناللةدونمنللشص!

وسلبموالأوضالسئماواتفىالخَبَءَيخرجالذىللةيسجَدوالا،!تدونلا

صننظرقال،العطمالعرشربههؤالاإلهلاالله،ثعلنونوماثخفونما

عنهمدولثم،إلعبمفألقَهه!ابكتالىاذهبالكاذبينمناكنتَاماصدقَتَ

من)ئه،بهريمكتابإلنانى!ألقىالملأأبها!اقالت،-سجعونماذافانظر

مالصمُس!لدِينَ،وألوِنيعلىلعلواألأالرحممالرحمناللَةبسموإنهسل!مانَ

نحنتالوا،تشهَدُونَ.حىَأمرلمقاطعةَكنتُماأميرىفىافتونىالملأايهايا

ابلركَإنتالتكأمرسنذامانانظرِىإليكوالأمرُشديدِ،بأسوأولراتؤأولوا

مُرسبَةو)نَى،ة!علونوكذلكأذلةأهَلهاأعزةَوجبلبرإأفسدوهاتردةَدخلواإذا

بمَال.أتميوننىقالسليمانجاء3فلماابرسلونَ-سجعبيافناظرةبهييةإليه

إليهمارجع4ِتمْرحوفيبهييتكمانتمبل،أ-لابهممماخيرافه2آلانىفما

!اقال،صاغرلينوهمأذلةمنهاولنخرجنهمبها.لهمقِبَلَلابجنودِ.فلنأتينهم

الجِنمنَجمفريتثالىمسلمعن؟يَأترنىإنقبلبعرشها؟لينىالملأ.الِكمأبها

عندهالذَىئالأمينلفويعليهوإنَيمقامكمنتمْومأنقبلبهآنيكأنا

محمنقررآهفلما،طرَفكَالبكيركدأنقبلَبهإنا،آنبكالكتَابمنعلئم

بَئكرنإنماشكرَليمناالمكفر،2أضكرلببفوننيرئىفضلمَنبَذافالِ،عنده

أمننظرألهتدىعرثبهالهانكرواقال،كريمغنىو!فإنكَفَرَومن،لنفسه

أهوكأنهفالتعرضلثاهكذاقيلجاءتافلصا،يهتدون!الذيننمنتكون

إنه!إدئةادونِمنتعبدُمابهاِنتوجمذها،مُحملمينَوكنااقبلهامِنوأوتينالاالعِلْمَ

لجةحَحمبتهرألهفلصاالصَرحادجليقيلَلهَاكاترينقو،بنكانت

ظلمتُإنىربئفالتئوارهـ،منمضردصرحإنهتالَساقيها،عنوكشفَت
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.4mالعالمينرفيلئةِدليمانَمعوأسلمتُقسى

نضيفأنالذكر-الآنفةالكريمةالآياتخلالمن-نستطيعولعلنا

منهاا!ثر،شماليةعربيةكانثربما،هدهسبأملكةْبأنالمناد!شحبمإلى

يكنلمسليمانأنالقرآنيةالقصةمنصراحةيفهمالذىإن،جنرلمةعربية

يمولفإنههناومن-دلالتهاأودولتهاناحيةمنسواءشيئا،عثهايعرف

نأالمقبولمنوليمى"الكاذبينمنكنتأمأصدقتأسننظر:للهدهد

عنشيئايعرفلا-كريمنبىهو-كماعطمملكوهوصلينان!كون

سبأبينتجاريةت;Pهناكوأنبخاصة،اليمنفىالمشهورةمبأمملكة

نهايةفىتقعإنماكانت-سليماندولةمقر-الأخيرةأنكما،وفلسدن

كماعليها،ْيشرنونأوبها،يقومونالسبئيونكانالتىالقوانل،طربق

فىهامةم!ة،التجارىسليمانأسطولبدابةنفطةجابر،عصيون8كانت

عربةوادىإلىالربيةالجز-سةشبهجنوبمنالقادمةاقجاريةالقوافلطريق

أ2(.لسليمانخا!ةأهميةذوطربقوهوسوريةحتىالأردنوشرق

إلىيلهبإنمامتى،بن)يوسفاليهودىالمؤرخفإن،حالأىوعلى

مواسم،Saba)صبأ،انؤاعمَا،اهئيوديةملكةهى)نماهذهسبأملكةأن

ملكةتكونثمومن،Maukalisهوالملكةهذهاسموأن،الأحبايقعاصمة

عربيه-)3(.ملكةوليستالجن!ى،حبشيةسبأ

المرطيى،تفصعرأ21ا-.82لما9المعانىروحدفحمروانظر:02-144:آكه،النملسرؤ()1

لفحيراا-.4317الم9الطرىا-1134/لنبر27لم4الودأىثفحيرأ176-213الم3

اينلنفعرالقد!العلىليسيرا2-.8023لما9الطيرسلفعرا366-36!لم3كثعراين

اهo1-\42لم3الكأفلنيرا92643111-2643الترآنظل!نى؟24-!32لم3يهر

الآنبياءتصمىكثكير،ابن948-5954لماالالبرىداريخ-2/1725178البيضاوىكفحير

.234-238لماالار!فىالكاكلالأثبر،ابن124اnor،النهايةالداية232-1336لما

)'(395.055.0.Eissfeldt, op. cit

.طع!.).ه.02؟!)3،
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ملوكأول"منيلكأانإلىفتذهبنفسها،الحبشيةالرواياتوأما

ابلقيسأالشصىلبطلةابنَاكانإنماالميلاد،قبلالعاشرالقرنفئأثيوييا

حملفقدثمومن،الحكيمسليمانالقمرولطل(،مقيدةأومكيداأأو

الخارجالأسد)أوكلوذا،أسدلقبألقابهمبينمنأأثيوبيا(الحبشةملوك

عامالأولربيعمنالتاممعفىدولتهمنهايةحتىبهوذا()ا"،سب!من

مضلل،جدالصورةبهذهالأمرأنعلى(أهـ)59331/3/7591

القرنفىوليىالميلاد-قبلالأولالقرنفىقادتإنما)كسوم،فمملكة

عربية-درلةتحكم،عرلمةمكةهىإنماسبأ،ملكةأنكما-.مقالعاشر

ثمومن-الرأىفىاختلافعلىجنوبها،فىأوالعربيةالجزيؤئ!مالفى

إلىاليهودهجرةبددنشأتأسطورةتلكأنفىشكمنهناكفلي!

فىأوالميلاد،قبلالسادسالمرنفىالهجرةتلكأكاشاسواء-الحبشة

نقويقبعضنىتراًقد،"ليتمانانحتى-الميلادبعدالئانىأوالأولالقرن

الذى-الرجلهذاأنوركم،(صهيونا)ملكعبارة"عيزانا،الحبثىالملك

حركةهناككانخافربما،النصرانيةاعتتقتد-325fحوالنالعرشاعنلى

بينيجمعبمذهبأو-المسيحيةعنفضلا-باليهوديةللتبئ!يرتجرى

.(الديانتينول

نذصبالئىالرواباتنلكنفسبرفىللنظر،آخروجهًاهناكأنعلى

بحذر،مناأقدمه،عربيةوليست،حبضيةكانتلصااٍسبأملكةانإلى

ميخ!ليى،بخيب51158القاهرة،كاكلمراد،اتحقيقالخةميؤ4أحمدبنالحنالحبمى)1(

وكنا:378-385؟لم3التمميدنىوالثرقمصر

801,.deL'Abyssinie, 10 pثمن!حكأول,J..B Conelbeaux

!:وكذا

,E..A.W Budge, A History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia, ,I London

391..,2891 p

(2)68.31.+ 'L Histoire Antique 'd Abyssinie, Paris,,2691ولp.A Kammerer
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،الأولالفرضأماالآخر،علىالواحداًرجحلا،فرضينعلىفيهوأعت!مد

حولالمضطربةالتورا-آراءانتشارنتيجةكانتربماالرواياتتلكأننهو

مناخرىمزوهمالحاميين)1"منمرةرأيهانىفهم-السبئيينأصبل

ولدمنأخرىومز،(C(rيقطانولدمنمرةسبأإنثم)إ(،الحاميين

هذاعلىاعتمادم-الباحثينبعضذمبفقدثمومن-!شان)4(

وفى()اليمنآسيافىالسبئيينانتشارعلىدليلااهذاأنالى-الاضطراب

تلكنفسكانتفربما،الثانىالفرضواًما،()5(والحبشة)إرترياأفريقية

أتامهاإنمانفسها،اكحموم"6"مملكةبأنينادىالذىبالرأىمتأئرةالآراء"

)7(.الجنوبيونالعرب

تسمىكانتإنما،هذهسبأمملكةأنإلىالعربيةالرواياتوتذهب

أمشاذناو-سى-يلقمة)8(أوبلقصةالأنسابأهليقولكمااو-،)بلقيس

كانوربما-الاسمينأحدأن-ثراهاللةطئب-فخرىأحمدالدكتور

"الموقاه،الإلاسمىنووجماالآخر،عنالشقلفىخ!لأنتيجة-يلقمة

.إ:ااولا،مأنجار01:17!كرءفى)2،.01:28تكو-ش،91

(r)نكو-شiأ:YA،.

-sr:25!كو-ش)4( I:رلظر-"

003..Bibleand the Ancient Near East, London,,6191 p+ح,W..F Albright

.J,هه.!از،0."5،004() Hastings

..!م!.ه.!23وكذا:

الذى"كوماى،الملكرالدهو-الأيو!ينأكا-"!يويى!أنالفدكمةالحئهالأساطيردزعم)6(ا

دقعوالتىكحوآ-مدشةأصالذىهروأْهالتضيقرجهعلىريهلانيمكانمناي!دحكم

E..A..912انظر:الأحمر.لبرطحلمناكيلا87بعد-على- .W Budge. op. cit., p

عبهوزاددرجمه،الفيىألمجطفىوالملاحةالرب،حررانىفضلرنجورجا208لم3علنجراد)7(

وك!ا185ص58911القابزبكر،يمتولياليد11

411.Berlin,1946,,I p*ء؟()+.F Althcim and .R Stcihl, Die Araber in der Allen

(A)والنها!ة،البدا!ةكثبر.ابن-1351228لمالآديرابن9481-594لماالطبرىداريخ

.8923لم4ابكرى1/202-124
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-"بلقيمى،اسمأما،تركيبهفىيدخلتوى(اللةأىقوى،الل)بمعنى

بعدالإطلاقعلىكردنلم-المسلمينالمؤرخينكتبفىكزتكررالدى

نقلتهالتى،العبريةعنمنقولالاممبأناحتمالوهناك،السبئيةالأسماء

ا!.،)ا"جارية5أو)a-1ومعنا.،الِونانيةعن

لمالملكةهذهاسمأنعندهفالراىظاظا،حسنللدكتورأستاذناوأما

الاَشوريةوفى،العبريةفىتنالقصفةهذهكانتوربحا،،ابلقيسيقينما!كن

نأوالراجح،الث!رعيةغبرالمرأةأوالعشيقةومعناه،قلجاش،5أو"بلجاش،

إلىيستريحيكنلمالذىاليهودىالثعبمنبلىكوصمتسبأملكة

الأمر-وأن-بخاصةا؟جنبيات)2(،والنساءملوكهبينالصلاتمذهمثل

إذالفتؤتلكفىللنظرملفتةبصورةزادتد-اليهوديةالمراجعنصورهكما

أشرناكما-فتزوج،أقرالهكلفاقْوقدنفسهصليمانالملكالتوراةلصور

والصيدونياتوالآدومياتوالممونياتوالمؤايياتالمصر-شمن-قبلمن

أنإسرائيلشعبهعلىإسر!ديلربئحرئمالتىالأممنوكيرهن،والحيميات

منسبعمالةلهوكانت،بالمحبةبهؤلاءسليمانالتصق5وقدبها،يتصلوا

.السرارى)3،منمئةودلاث،السيداتالنساء

فىالحببوأئا"كانسليمانْ!زارتالتىالماعةهذ.اسمكانوأبما2

واليونانيةوالعبريةالعربيةالكتاباتترىكما-ذاكأوالاسمبهذاتسصصتها

وراءمنتهدفكاشاإنماسبا،ملكةأنإلىتذهباالتوراةفإن-والحبح!ية

حينماالملكةوأن،سليمانوامتحانالحكمةعنالبحثإلىه!هزيارتها

الذى،إسرائيلالهقدستماسرعان،ملكهوعظمةحكمتهمنلكدت

الهدعتثم،الفابوفصلالحكمةيديهعلىتجرىملكماسليمانجعل

4(الهداياالملكانتبادلبأنالأمرانتهىثمالأبد،إلىصشهيثبتأنإم!رائل

133صاالابقالمزجعحنَظاظا،)2(.73عى،الابقالمرجعافؤىأحمد)1(

(3J.(rأل!ك)t-%.:<<. )t13ا:ااولاملوك-.
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وإنما،كذلكيكنلمالهدفأنيرى)نما،الباحئينبعضغيران

توئيتىكان،الطرفينإلىبالقياسالأهميةمنكبيرجانبكانْعلى

نأإلىالبعضويذببينهصا،التجارى"التعاونوتس!يلالتجاريةالعلاقات

تامتالتىهىولكنها،aoلبلاالفعلىالحاكمهىتكنلمالملكةهذه

القيامفىرغبتالتىهىأنهاصنلكالاستنتاجفيمكنثمومنبالزياؤ

التجاريةالقوافلسيرلتنطمذلككانوربما،سليحانمعتجاريةبأعمال

،.ا(عليهاوالإثمراف

الملكأنإلىيذهبانإنما،شرادو،و)الرهاردجلازر،"إدواردأنعلى

مامكانفىالزمانمننترةوالإتامةلزيارتهسبأملكةدعاالذىهوسليمان

المناجممنالنحاسيستخرجونوهمالملكعماللمشاهدة،أدوممضابمن

.هناكمن،الممتدة

وكانالبخور،طريقنهايةفى)سرأليلكانتفلقد،حالكلوعلى

هذاصح)ن-الجمركيةبالاجراءاتيقومون(الملك)تجارسنليمانوكلاء

للقوافليسمحونالذينهمنواكا،.كماالثمينةاليضلالحعلىالتعبير-

ئمومن،سليمانمملكةنكبروهـرية،وفينيقيامصرإلىرحلتهافىبالاستمرار

)نقدوهكدا2\(،سبلأملكةالىسليمانشهرةتصلانالغريامنفليس

كثير،وذهبَاأطيابها"حاملةبجمال،1جدمعظيمبموكباورشليمإلى؟لتا

بقلبها"ا)3(.كانمابكلوكلمئهسليمانإلىوأ!ا،كريمةوحجارةاجدم

كرئيسةنهى؟لس!ليمانلتقولهسبأملكةلدىالكثيرمناكانولدمى.

)1(124..F.W.Albright, Achaeology and the Religion of Israel, p

K..M.وممذا:.+ Kenyon, Excavation in Jemsalem,1926, in PEQ,,6391,59 p

,Eissfeldt.395.05وكذا؟1263لم2عليصاد)2( op. ciL, p

.tings,op.4.43وكلا.ْ ciL, pلىفى!اا

,W.Keller..214-213.اوكنا: op. cit., p

.01:2لانملوك)3(
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أنيمكنهما،جغرانيةلأشابأخرىبدولةترتبطخارجيةتجارةلهالدولة

أوالشاذبالأبرذلكوليى،الدولةتلكملكمعالأمورمنالكثيرتناتق

وهم،أخرىاالبلادالىالمتخصصيننرسلهذهأيامنانىفنحنالغريب

برئيىاللائقالاحترامتظهرالتىالهداياالدبلوماسيةحقائبهمفىيحملون

الروايةفىالمبالغةاحتمالومع-هناومنسب!9(،ملكةفعلتكما،الدولة

تصرفَاأومسثحيلا،أمرملسليمانسبأملكةزيارةفىنرىلافإننا-التوراتية

الباحث!ين)2(.بعضذلكإلىيجنحكماالاستنكار،يستوجبشادبم

قبل،منقدمناهاالتىالصووةبهذ.نكنلمالزباؤأنعندىوالرأى

عليحان،الملكبتجاؤمنهأكئر،سليمانالنبىبدعؤين!صلالأمركانو)نما

الآياتهذ.ولنقرأ،كذلكالأمرلرأينا،الحكيمالذكرآىإلىِرجعنا!)ذا

الغائين،مناكانأمالهُدهدَأرىلالىمانقالالطيرأوتففدَ:الكريمة

بعيدكيرَفمكثَ،مبينبِسُلْالاَنليأتينىأولأدئحنهُإوئ!دلِايمعذابمالأعذبنه

امر%وجدتُأنىيَقِيلأبنبَ!سَبأفِيوجئئكَبهتحطْلمبِمَاأحَطْتُفقالَ

!سجدونوتومَقاوجدتُها،عطيثمعرفىوَلهاشىءكُلمِنْوأوئيثْتَمْلبهُهُم

فهمالسبيلعنفضذهمإكمإلهمالشيطانلهموزينَاللةدونِمنللس!صِ

لعل!رض9واالسئماواثفىالخبَءَيُخرِجُالذيلهيحجَدواألا،ليهدونلا

سننظرتال،الغطمالعرئ!رلبهولااٍلهاٍلااللَة،تعلنولىوماتخفرنما

عنهمتوفيئمإليبمفألقَههدابكتابىاذهبالكاذبينمنكتتَأمأ!دتَتَ

منإنه،كرلمكمالبإلنا"!ىإنىالملأأيهايالالت،يرجعونماذاثانظر

مُسلِمِينَ،)3"؟وأ!وئىْعلىتعلواألاالرحيمالرحمنالفةبح!مسليمانَ*ْلانه

مهمتطببالأمر،عليهموتعرض.قومهامنالملأالعرييةالملكةوتحمع

)1(!215-214..W.Keller, op. cit, p

.-162163ص،9691بروت،أضارهممناصرائبلينىلاريخدروؤعزمحمد)2(

02.3-ا:آبة،النملمرؤ)3(
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ايهاةيا،تحتسبلاحيثمنِإليهاأتتالتىالأزمةهذهنيوالمشررةالرأى

ابجوابويهليهاتثهَدُونِ()1(حتىأمرلمقاطعةَكنثماأمرِىفىأفتونىالملأ

اليكوالأمرشديد،بأسِوأولولحوةأولونحن)قالوا:المؤتمرينمنسريعَا

الكريمةَأَلآياتهذ.أنفىضكمنهناكوليس،،)2(تامرينماذافانظرِى

مابعكسمملكتها،فىالفعلىالسلطانصاحبةأنهاعلىبوضرحتدلإنما

قبل.منأشرئاكماالباحثين)3(،بعضإليهذهب

موضعالكريمالنبىوتضحوالتدبير،الحيلةإعمالإلىائلكةتلجأوهنا

أم؟المرشدينالهداةمنهووهل،بشأنهإليهتطمئنرأممطإلىلتصلالاختيار

صاحبإلىعندهامنبرصلتبعثإنمافإنهاثمومن؟الطامعينالطغاةمن

و؟دونىعلرنعلوااالأقرمها-منوك!امنها-يطلبالتىالرسالةهذ؟

علىيقفواانرسلهامنطلبتإنما،نفسهالوقتفىأنهابهمامُسلمينَ،،

فىوتوته-سلبحانحقيمْةعنبتقرهـوافإليهايعردوائم،سليمانملك

يهددأنيمكنهوهل،المكيدةمنعليهيقدرأنيمكنماومدى،ملكه

امرهامندينةعلىلنكونوذلك،لأمرهنخضعلمإنفومها،وأمنأمنها

خيراللَةآتانى)فما:وتالرنضها،بالهداياسليمانالىرسلهاجاءتنلما

تِبَلَلابجنؤِفلنةلينهمإلبهمارجِع،تفرحونبهديتكمأنتمبل،أ!لاكممما

!اضون(.وهمأذلةمنهاولنخرِجنَهمبهالهم

لهايطلبالأخيار،المصطفينمنواحدأمامانهاالملكةتتكدليهناا

منيجعلأنفأراد،قوتهغرتهرجلاوليى،السبيلسواءإلىالهدايةولقرمها

وببشعد،الكربمالنبنالىبنفسهاالذهابنتقرر،مملكتهمنجزبمدولتها

الملك،قدؤجمنيخرجامرلملهاوبعد،العطمةالملكةلاستقبالسليمان

عيادفى،بدخل،العاديينالبثرئدرةعنيخرنج،النبىبعمليتصلولكنه

33.:آ!ة4النمل!رة(Y).22:تجة،النمل!رة(1)

)3(395.05001O.Eissfeldt, op. ci
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أيهايااقالالبرؤالكرامورسلهاللةأنبياةمنالختاؤالصفؤتك،معجزات

أناالجِنمِنَعفوبتقاليمسلمينيةلونىأنتبلبعرشها؟ليتىأيكمالملأ

علئمعند.الذىقالأممنلقوىعليهوإنىمقامكَمننقومأنفبليهآتبك

تالعندأ،سشقر،ر%فلما،فئفكَاليك-ستدأنَقبلبهقيكأناالكتَابمن

لنفسه،يَضكُرفإنماشكَرَومنكفر،أمع!ي!كرليبلونىرىنضَلمنَهدِا

تكونأمننظرألهئدىعرشَهالهانكَرُواقالكر3،غنىرلىفإنكَفَرَومن

وأوثيناهوكأنهقالتعرشُكِأهكذاقيلجاءتفلبا،يهتدون!الذفيمن

خلىايه!أدمل،أخرىمفا-جأةثبم4)ا"يسلمنَوكثالبلهامِنالعفم

منممردصرحإنهقالَصاقيها،عنوكضفَثلجَةحَسِبتهوأتهفلماالصَرح

قواروِر")2(.

أنهافىرلمةأيةعنها!عدماكلرأتقدالعربيةالملكةكانتوبنا

بادمم!أ-تظنكانتكماوليس،السلامعليهسليمان،الكريمالئهنبىامام

ثمعليها،الاستيلاءلمحغىأودولتها،فىيطمعملكأمامأنها-بدءذى

فتصرفت،المصتعمرونالطامعونيفعلوكذلك،اذلةقومهاأعزةمنيجعل

يقيرلم"تصوثاالعصور،طوالعلىالعربيةالمرأةبهتفخرثصرئاسبأ،سيدة

لمكماالكلبم،معمصرفراعينأو،الخليلمعالعزاقملوكتبلامنعليه

بعضمنوغيرهمثقيفوطواكيتقريق،جبابزتبلمنعليهيقدر

أرِادتالئىاكهرحمةفى)نماقلأو-!-المصطفىمع،العربرجالات

إنَىرليأقالتبأنكل!،الأمرانهتنقدثمومنوالرشاد،الهدايةلهاْ

.r)E(العالمينربئلثةِسليمانَمعوأسلتُنفسىظاصتُ

رئىممبا-كما"أوردماوملكةع!ليمانقصةبهانلض،عجالةهذه

والمؤرخينالمفسبرينبعضأنأسفومن-الكريمالقرآنفىجلالهجل

44.:آيلأ،النملهـؤ)2(:38-42.النكل،آ!ةس)1(

(Y)4.:النكل،قةصوؤ،
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اليها-فأضافؤا،عجيبةبطريقةالراضحةالقصةهذهعالجواقد،الإسلاميين

هىإنماه"بلقيسأنإلىبعضهمفذهب-يضيفواأنالخياللفمثماءما

ببنيعرب2بني!ثجببنصيفىبنالحارثابن"ليشرعابنة"بلفمة،

بثاابلعمة(او)تلقمة)بلقيمن،انهاإلىإلاَخرالبعضوذهب،ق!ان،)1"،

وعضرنمائةاليمنحكمتوأنهابنْشرحبيل،الهدهادوهو،السيرح

لأ-،..01سثة)2(،0

أن-سىأنإلىالخحالبهذهبإنماالإخباريينبعضأنعجبومن

)رواحة،واسمها،الجنملكبنته"جنيةكانتإنماهذ.)بلقهس،ْأم

أبووصلكيفوأماأ3(،الجنىعميربنعمربنت)بلفمة،أوالسكر،بنت

ذلكمنروا!اتيقدمون)نمافإنهم،ملكهمابنةوخطبالجنإلىبلقيس

أصحابها!،بها!ىأينمن-اللةعلم-ادرىلااالتى،الخرافاتمنالنوع

يعطواأنالرواةبعضيحاولأنخطوؤوأشمد.ألأمر،"نىماأسواأنعلى

سيدالىفينسبون،صوابمننصيبَاأو،شرعيةمنسندم،هدهلروايتهم

هريز-أىطريقعن-،!،اللهرسرلوسيدتامولإنا،والاَخرينالأولين

هذ..الساذجةكاذبيهمقلأوهده)4"،2عمهممزاتؤكدأحاديث

،القومعندنىءكللنا!قدمونوإنما،ذلكعلىاتتعرالأمروليت

قبل!بفتضهاإلاعروسولا.تقوتهالأعراعْى،علىيعبَدىالسبئىفالملك

1(،vp4اياريخنىالكامل!4الأيراين9148لم1،الطبرىغYr . i iينلمحمد)ص!أبووانظر:ه

4278،صالهالس،عرلىالممىالأنجياءقمص،يالثعلبىالمحروف،الابورىللرامبم

.،ا:1الحبى(0لجعة-)الفاهز

(y)الأليبر،اينor mالهعقىا!ريخجعفر،بنلهعتوليبنأحمدI oAl I،5(066)!روت M

.092عى،الايقالمرحع4الثطبى

البدا!ةكئهرااين5278ص،الابقالمرجعهالثعلبى،898،-4827ص،القرطبىتف!ير)3،

.9292-ا0لم2الآنجاء4اضصا12لم2والثها،،

2لأنبهاءقسىا2الم2،والنها!ةالبدمانكئير،ابن،23-232الم1الألسر،ابن)4، E912لم

.TVAصاالابقالمرجع،اثعلبى
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،الإذلالهذامنتنجولا-فىعمونفيماعمهابنةوهى-وبلقيسزوجها،

وتلكالصغار،هذاثبولهمعلىللاهممؤنبةقومها،علىتثورأنبعدإل!

رجلينلهتعددم،عضيرتهوكرائملكريمتهيأتفمننيكم)أماالدناءة

.MأIبهإيهمالتىالل!فىيقئلانه

كانتإنما6"بلقيىأنفيعصونحين،اشدهبمؤرخيناالخيالوبيلغ

ألفمئةقيلكل!دتحتئيل،عشرأل!اثنالهاكان5)ذ،الملكعريصة

مبارزأفطشونثحىكلنىجيش،ألفسبعونمقلأللكلمع،مقاتل

الأثيربنالد-شعزوصدق،سنةأوعشر-شخصأبناءالافيهملي!

الحماعةأظن)وما:يقولحيثم،،-01161232هـ=)555-.63

ولو،جهلهمقداريعرفحتى،الحسابعرفالفاحشبالكلىهذاراوى

أهلنإن،الحمخيفالقولهذاعلىإقدامهعنلأقصرالعددمبلغعرف

مذا،ونساؤهموصبيانهموثحبوخهمشبابهم،جعبجهميصلغونلاالأرض

.العدد)2(

سليمانيييكلهبلقيسامريجعلون)نماالإخبارييننإن،عجبومن

رعاياها،احيمنالزواجترفضحينفهى،الصحخصيةالأمورنىحتى

فىيكونلا.ذلكأنبحجة،هميانملكتبع،)3()ذىفيصليماننروجها

بعد.وكذاسليمانعصرئبلأو-الإصلأمتبلفيماالملوكوكأن،الإ!م

بينؤواجَا!رفلاالتاريخوكأن،لهمغيرأندادمنيتزوجونكانواما-

رعاياها،منبواحديزوجهالمسليمانفإن،ذلكومعالأمراء،وكمِرالأمراء

لاالذى-هصدانملكمنزوجهاوإنماقومهما،عظحاءمنحتىإأ

الابق،المرجعي!رااين1هـ(ا203!فاهز).'V%ص،الخمبىداريخ،بكرى،رJI(ا)

.232-233ص

.(6591)بروت،223-234لماالتارغفىالكاملالآثير،افي)2(

ص،القدكمالحرليداريخنىالراساتكتابنا،حولهدارتالتىولآراء"دبع،لقبعنانظر)3(

779101،الريافى،0-34%34

http://kotob.has.it



لا-هـ-31

قبيلةأنيعرفون،كلهذلككتبواالذينوليت-شيئَاعنهالتاريخيعرف

شيوخهايحملولم،إليحنقبائلبينالأولىالمكانةل!اتصبحلمهصدان

أياآمنذالاالشرعيين)1(سبأملوكسلطةبذلكمتحدين)ملك،ْلقب

عامحوالى،يهب،"صدقوشقيقه،يهأمن()ناصر6يهنعمانصرم

أقي.م(،أ-10622دليمانعاصرتوتد،هذه،)بلقيسوأن،.م)2(ق002

فىملوكظهورقبلاىالميلاد،تبلالعاشرالقرنفىتعيشكانتإنما

،حالأىوعلى،الزمانمنالقرنونصفقرونسبعةمنيقرببما،همدان

)يلقيسأارتضتهالذىالزوجأنإلىتذهبإنما،إ!باريةروايةهناكفإن

تحتالجنجعلإنصاانهثانيةروايةأضانتثم،نفسهسليحانهوكانانما

اليمن+(.جنأمير")زوبعةرأسهموعلىإمرتها،

البحرىالنثا!)6(

البلادمعليتجرالبحر،نحوالتجا!ىبنشاطهيتجهذلكبعدسليمانبدا

البلاروورجال،خا!ةبصفةهوإليهيحتاجماوليستوردالأبحر،علىالواقعة

لمالعبرانيينقومهولكنالنادؤالقيمةوالسلعالترفموادمنعامةبصفة

أي!خبؤعلىيكونوالمانهمكعامبل،منالبحرركوبألفواقديكونوا

علىيعملسليمانبدأنقدهناومنوملاحتها،السفنبناءبشئونكانت

)نثاءعلىصور،ملك"حيرام،معالاتفاقثم،عربةوادئعبرالطرقتأمين

الفينيقية.المهاؤنيهتشنلجابر،5!يونميناءفىالسفنمناسطول

البحرية(سليمانتجاؤعلىكثيماركزتإنماالتوراةفإنالواقعوفى

النصوصمنكثيمايؤكدمماالحفرياثألبتتولفد،البريةتجارتهمنكثر

)1(,)b, Baltimoreهاptions from Mahram Bilqis (Mrأ.A Jamme, Sabaean Inscr

6191.".278.

(Backgroundof Islam, Alexandria,,4791 .p.142 (Yحايلأ,J..B Philby

928-+527عى،الحاثقالمرجع،الثعلبى,Try,1الأثير،ابن4941-594لماالالرىلار!)3(

1(751!القاهراالثعبأثار،2694ص،الفرطبىلذسيرا24لم2والهايةالدايةكئير:ابن

.(8!91أالقامز1،31لم2،الاشنفاقدريد،ابن
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سليمانعمل)وقد:الأولالمدوكفىونقرأالبحر!ة)1".الثجاؤبهدهالخاصة

أرضفىسوفجرشاطئعلىأيلةبجانجاالتىجابر،عصيونفىسفنما

أوالحديدمنكبيرةمسامير،الخليفة)تلفىكضفوتدهذاآذوم،21(،

لضم.القار،منوكثل،1غليظةحبالامنوئطعبالحديد،الممزوج(النحاسن

الخشبيقتطعأنالممكنمنوكانلطلائها،الصحغمنوأخرى،ْالسفن

ذلكفىمtiآفىنوجدكاشاالئىالبلوطكاباتمناللازآْللألوإخ

مجاوراتفىالنخيلعنكثيؤغاباتوجودورغم،ذلكومعالوقت31(،

فقدئمومنالبناء،لأغراضالملائمةالأخشابتوجدلاانهالا،المكانهذا

،الرجالمنالآلافثمانيةحملهاالتىالأخثحابالصورى"حيرامهأرسل

حتى،الأسطوله!اعنالكثيرعرفناوتدسفن،عضرمنأسطولابهابنى

الفينيقيينول(.منربانيةأسماء

أنفىصور،ملكمعوتحالفه،السياسيةمهارتهسليماناستنلوهك!ا

كذلك،فينيقيونيديرهممانكما،الفينيقيةبالخبرةالأسطولهداين!لئئ4

العار!ينالنولىعبيد.السفنفىأرسلاقيحيرامأنالتوراةفىونفرأ

لحيرام،منفصلأسطول.عنكذلكونقرأدليمان،)5(،عبيدمحابالبحر،

والأخضاببال!هبهناكمنوأتى"أوفيراإلىسليمانأسطولمعأبحر

اكتشفتوقدهذا،وغريب)6(نادرهوْماوبهل،النفيصةوالأحجارالنادؤ

-TeX،أبيباثلقرب Aviv،009عامىببنماالىترجعاوستراكا،

أماحورن،)7(ييتأجلمنأوفيرذهب5:يقولفصوعليها،..مق008

,O.Eissfeldt,op.cit.3لأ.3)1( p)2،ْ9:26طركأول.

W.4ص،الابقالمرجع،فضلرحورألىجورج)3،" Keller, op. cit., .p .102 .)t( Y

أوك"9:27.أولملرك)5(

,9491(.p;157 .B Mailer, Two Hebrew Os"traca From TellQu- (Y,ا!شكهس

F265،ثم!أاص!341".0591,.15!ا
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أوفير؟.تقحأين:ولكن

مندائمَاوهناكهذ.،أوفيرأIولحالعلماءبينطويلجدلقاملفد

إلىوصلوالذى،6ماوخ)كارلفهناك،أفريقيةفىوجدهاقدأنهيزعم

الجنوبيةروديسياحدودعلى،ام864عامنىالمعابدأحدمذينةأنقاض

ذلكبعداكتشفالذى)ستنبرج،،ؤهناك،أفىيقيهْشرقومورمبيقْفى

-الأولالمكان!منالجنوبإلىقليلةأميالمبعدةوعلى-عامأعشربخمسة

بمعبدلتصلكانتأنهاظن،ْالمسيحيةفبلماعصرمنللتعد-شمحلات

مننقوثئا،بطرسهكارلالدكتور"الرحالةسور،م0191عامرفى،المديخة

عرببهصأ(.فبنبقبةملامحفيهالاحظواأنهمالمنضصون-فىعمالموقعهدا

التوراةروايةمعهذا!بتفق،الصومالفىأنهاأولبراسا،اوليملهلقترح

للوصوليلزمالذىالو!تاطولعن-الأولالملوكسفرفىجاءتكما-

ثلاثبهلمرةتةليترشيقسفن"فكانتئروىحيثأوفير،إلى

منييحركانربماالأسطولانذلكبعد)أولبرايت،!ترحثم،)2(سنوات

أومايوفىويعود،الأولىالسنةمنديسمبرفىنوفحبراوفىجابر،"عصيون

الرحلةوأن،اعحتطاعتهقدرالحار،الجويتجنبوةهذا،الثالثةالستةمن-سنية

فإنذلكصنضلا،عئمرشهرلمثمانيةمنكثرتأخ!لاالحالةهذ.فى

منكمكانافريقيةإلىتشيروالقرود(والغاجوالفضة)الذبالصلعطبيعة

ا""الأصل+(.أنهالواضح

الإسموصحة-بوشا،)4"5ببلادأوفيريوحدأنيحاولمنوهناك

)6(العلماءمنكئمرروىوالتى-)5"بولنىه5جاْردرنرألنسحرهـىفمما

(oeglI؟المتدسالكلئا!ي,,.jo)I dy-rmتmit-

)2(202-102.050001(3 .W Keller,op.ci)22.:01أولملوك

)4(434...W,Keller, op. cit., pا

)5(037".,A.Gardiner, Egypt of the Pharaohs

فىالدريةوعلاقثهماالعرب،مهرانبيومىمحمد:"بونت،موقععنالهنلفةالآواءانظر)6(

http://kotob.has.it



-607-

بالقربالأحمر،البحروالأفريقىالأسيوى-الساحلينعلىتقعإنماانها

العرببلادوجثوبناححه،فىوأرل!رلاالصومالأى،المندبباببوغازمن

.c)1الأخرىالناحيةفى

ضبهجنو-نىتقع)نما)أونير،أنإلىينمبقو،رأئاهناكأنعلى

،!العرببلادجنوبمنالمكانه!افىالآراءاخنلفتوانالعرد214(،الجزفئ

الساحلمتضنما،(اليمن)فىالنردىالجنربفىانهاإلىفريقفذهب

متضحنما،الشرقىالجنوبفىأنهاإلىآخرفريقوذبالمجاور)3(الأقريقى

منثالثفريقفيهيتجهالذىالرقتوفىMعمانوخليجالعر!الخليج

"الفاو،)6"قريةمنالقر!ةالعويفؤ)5(فىتقعانماانهاإلىالعلماء،

1(

2(

(r

4(

05(

6(

الحدد،الاجتماعهةوالعلومالعرلهةاللنةكلبة)مجلة،70303-9عى،كمة،القيالحصور

.(6761،الطض"الادص

محعد.?,04ص،لمالتيالثرقداركعفىثراسات,أrrعى،الفرعودبةمصر،ضرىأحصد

وكذا:52-53،صلأصلاآ،قبلطعر،نافعبروك

,E.Naville, Le Commerce de 'L Ancienne Egypte avec les Nations Voisinnes

op.cit.,.p,"كا.ا!!أوp.;176م!-لن! ;3 .J Wilson،7!ولف!ف;.Geneve,.1191 p

.L !,3291, .pF112.!كعمم,zheimer

357..ID,p037;.05عال!أ.اولح .S A!.ولهـ!ا،ون.

215p.!-،طة،,Noth966ول;.pأ،.!،4ه,ngs!طة!ولا!؟01ال!ع،.M3!ل..F U

,Arabianand Africaتrف!لغه.E Glaser, Die Abesكا،.J.Hastings, op. cit,, p

p.3,5918الو.373-

13.,3291,.V p*.ن!ه!.B Thomas, Arabia Felix, Across the Emtym 0f

منالضوبالىمنرمكيلو06،!بر،ضجنوباىمتر،كيلو007عبعدةعلىدقعالفاو:!!ة

وادىفيهاولتقاطعيتدا!يالتىألمنتةجنرليألىمترلمكطو05وحوالىالخماسنامدنأ

للريعالمايةالغريةعليال!فةودئرف،"الفاو،تاةمجرىفوهةعد،طويقحمبالمعاليوامر

بمنطق!مارلمهالعرلىوالخليجالجزهـ)جنرببعنالتحاؤطرقىعلىتديمأالفاووكانتالخالى

كالهةمطة،الأنصارىالرحمن)عبدوشعالها.الجركلةجنرببينالنجازطرغاوعلى،اليمات

عامالفاوممرفىلزألنر:هـوكناا674،الرياض527ص،الثاكا!لد،الآثالي

،كط:هم7391هـلما392

113,,9491.p5أ+,Philby,Two Notes From Central Arabiaد؟!.
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اللغتينالىبالنقلعرفوقد،)عفر"هونمااٍالقديمالاسموان،السعودية

هـممطرابعنريقثهناكوأخيرم"اوفير،أصبحتفقدثمؤمن،واليونانيةالعبرية

المملكةفىعتوده)1(وهأ"القنفذةمدينةبينماالمنطمَة.فىتقعإنماانها

السعودبة.العرببة

اعتمام!ال!طا،لْىتقعإتما"أوفير،أنالىيذهبثالثاتجاهوهناك

هىإنما"أرفير،منتأنىكانتالتىالح!لعبعضأسماءمنكثير،أنعلى

الحننسكريتيا-)2(.مثلأخرىلغاتبعضمنالعبرية.اللغةفىدخيلة

ولايةفىتقعإنمااوفير،أنيرىأنالىبالبعضالأمروصللقدبل

يدعمأنالبعفىمذايحاولثم،الجنوليةامريكافىالبرازيلية،"الأمازون

حافظتكثبؤأمكئةالآمازونولايهفىاليرمحتىتوجدبأنههذا،زعمه

سليمانمفننقنتهاالتىالسلعانكما،وفينيقيةعبر)نيةأسماءعلى

تماذج-سجدوصيدا،وصوراًورشليمإلىأوفيرمنحيرامالصورىوخليقَته

منهىو)نماون!ينيقيةعبربةلبستأسماءماأن،كماهناكمنهاكثير!

Soli-"سوليموسهاسمعنفضلا،الأصليينالأعارونسكانلغةصميم

3e*نفسهسليمانالملكاسمهوإنما،الأمازونفررعأحديحملهالذى

)3"،العظيمبإلملكتيمنماأفراد"الأسطبرلأحدالكبيرالنهرعلىأطلقهوقد

أمركافى"أوفيرهت!كونانالى،الحيهداإلىبالبعضالخياليصلومكذا

الجنوببة.

نىأنها!رىومن"عسير،،فىتقحإنماأوفيرأنيرىمنوهناكهذا

اوالغرلمةالعربجز2ةسواحلعلىانهاكثيرونوربم"مد-فى،،3أرض

)1(..110.nover,,2391 pط!.هأط!ا*.B Moritz

1)2(181..egan,op. CiL. Pألا3+ر

oiredu..122اوكلا Peuple 'D Israel, Paris,,1887 pط!م!ولماكمأول،.!

24.2-هص،9691صتأ!كا،،امحافالفبنبفهونأفى.،ايلالآدي)3،
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فىالواردالوصفإلىاقرلطهى)نماالأماكنهذهانأساسعلىالجنو!4،

04i)م)الهصدانى،ذكروقدهذاكيرهلأا(،شالترراة rمحادنفى59(ا

،وهوعمايةبناحيةالحفير"ومعينفقال،)الحفير،سما.موضعَاالبمامة

ر!فعلى!طقإنماالضيرفىبغزاؤالذهبووجودغزهـ،،ذهبمعدن

ييرى؟منولكنالبحر،عنبعييالموضعهذاأنإلاكبير،حدإلىأوفير

بذهبهسمعواو)نماأوفير،بموقحمعرفةعلىيكونوالمالتوراةكتبةفلعل

سفنهسليمانفأرسل،الساحليةالموانئمن،الجنوليونالعرببهبتاجرال!ى

الصوراةكتابظنهناومن،لشرائهالعربجزفئسواحلفىبيعهموضعالى

2،.أوفبزمنجدلمنربباسمي!يوكماوالضبرالبحر،ماحلعلىأوفبرأن

الحمراء)أىالحمراء،)الأرضمعنا.أوفير،أن!ىمنفهناكوأخيرآ.

جنساصمكانتدانما6معينبلدعلىعلمَالكنلموأنهاالذب(،بلون

الهند)3(.وغربأفىيقيةوئرقكاليمنعدةبلادعلىكطبق

عنجادةعلميةدراسةبكر،يعقوبالسيدالدكتورالأستاذوقدم

الركنأنإلىمنهايخلصالختلفةالنظرياتكلفيها!اققأوفير،موقع

ببلادكانتفقد4"،أرفيزمكانهوالعربيةالجزفئئبهمنالغرلىالجنو!

الأغارقةمنامىالقيالكتالطبينشاعالذىالأمر،للذبموطئاالعرب

خالصمامنها،معينةساضعفىيصتخرجكانانحاأنهإلىيذهبونأنهمحتى

انكل4وكدا119563عليجواد91(

-p.;347JA. Montgom!ه,ofMidian,Sikzzeكح!لندThe Gold!كلكا.!عحا.

7-.cry, op.cit, .p ;38 .B Moritz, Arabian, p

.153عى،الربجزفئصفةالهميد،626/164-.1علىجواد)2،

)3(.ell,Sea- Trade in Early Times, Antiquity,,15,4191 .p;364-361!ص!+هثJلأ.
Hornell, Naval Activity in the Days of Solomon and Ramses III, Antiquity

.024-923".479,!21,

(t)فىوالملاحةالعرب،حوانىفضلوكنابمن)116،091صأونبر،بكر،كعقوبالبد

.(1!85القاهر4الهنيىالهيط
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لتقيته،يص!رول!الغريبةالشوائبمنلاستخلاصهبالنار،يعالجلانفيَا

نألىاٍالمحدثينالعلحاءبعضذهبفقدثمرمن،ولهح!"وللهقيلرلهذا

.1(.,)هذ"أبيررن،كلمةمن"أوفيرهلفظاًخذواقدانماالعبرانمِين

المنوؤالمدينةمنالصمالإلىيقعوالذى،الذهب"مهدفىعئروقد

ثبوأئبهمنواصتخلاصهالذهباصتخراجنىالقدامىاستحملهاأدوالطعلى

آئارمنالقومتركهعمافضلا،ومصابيحومدتاتئندفوأدواترحىشل

كانإنماالموفعأنعلىيدلمما،الذهبمنهايتكونالتىللعروقحفرفى

أرسلتالتىالمناجممنولعله،مملامالٍاقبلماعصورفىللذهبمنجما

سليحان)2(.إلىالذهب

،العرببلادفىالذهبسليمانيطلبأنالطيعىمنكانوهكذ)

بطلبهأنكذلكالطبيعىمنوكانوأفىيقيا،كالهندفصىمكانفىوليى

ولخاصة،إليهأجزائهاأقربهلأن،العرببلادمنالغربىالجنوبىأتجانجافى

فضلاحلج،ومرصىالقنفذةبينماالمنطقةوفىأخنكانأ،وفى"بيشه،فى

منكيلاvirمبعيةوعلى،حمضهَمنمقربةعلىتثليثوادىعن

كانتإدطسبأ-يملكهسليمانألصالبعدذلكحدثقدوربما3(،بخرانر

رفيدئةسليمانمعأسلمتانولعد-الجنوبيةالعربيةفىحكمتقد

العالمين.

البرطربق،طريقانالعرببلادذهبإلىللوصولسليمانأماموكان

الطريقأدرولكنبماالأحمر،البحرصاحلطولعلىالبحروطريقالصحراء،عبر

)1193..J..A Montgomery, Arabia and the Bible,,3491 p

1/391.علىجواد)2(

R..H.,23.02و!زا: Sanger, The Arabian Peninsula, ,5491,llemoC p

)3(،011..B.Moritz, Arabien, Hanover,,2391 p

.K .S Twitchell, Saudi Arabia with an Account of Development of its Natural

77..Resources,Princeton, ,4391 p
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طريقلأنذلكبالبحار،يتمرسوالمورصكىرراعةأهلقومهانرغم،البحرى

الحمبئيونيفرضهبماالبحر،طريئعننفمَلألهتزيدوقدشاق،جدالبر

سليماندعاآخردببوثمة2ومكوسأجورمنالصحراءلطريقالمح!كرون

ملكآحيراحليفهمعهيث!ركأنأرادربماأنههوالبحر،طريقاختيارالى

كانوربصا،الملاحةفىالفينيقيينبمهارةالانتفاعفىوركبةتوبمصور،

اءذلكفىعليها"لحالذىهونفسهحيرام

العربية،الجزيرةمنالر!الجنولىالجانجاكانفلقد،حالأىوعلى

التىالسلعأهموالذهب،الذهبسليمانمنهيستقىالذىالمصدرهو

الجزهـةمنالغربىالجنولىالجانبفىإذنفأوفيرأوفير،منتجلبممانت

والحجارةالصندلخثمبأوفيرسلعبينالأهميةفىالذهبيلىثم،العريية

تعيإنما)1"،التوراةأنعنفضلاهذأ،كذلكعربيةسلعومحا،الكريمة

سبأبينوتضعه(،العربيةالجزفئجنوبفى)ق!انيقطانأبناءمن"أوفير،1

الشعبهو-الق!انىأوفيرشعبأى-هذايفالان،بنوهأونير،وحوبلة

ال!سدمة،الجزيرةفىأوفير)أوفيران،هناكفليسأوفيو،أرضيسكقالذى

)2(.البعض!عمكحاآخر،مكانراوفير،فى

فىغاليةد!لمَاكاشهفالفضة،والطواريىوالقرودوالعاجالفضةوأما

ولكن)3"،النصفىمقحمةأنهاالباحثينبعضرأىولهذا،العرييةالجزررة

،العاجالىب!النسبةكذلكوالأمرأوفير،إلىتصتوردكانتأنهاالممكنمن

فهىالقرودوأما،البعيدةالهندمنوإما،الأربموهو،ا!قريمةأفريقيةمنإما

"سونتجصرى،"4"،يقولكحا،النحمايخ!ىالمرادكان)ذاإلا،كذلكمحمتوردة

ol92.:ا"لكوق.

.ا-5154!أعى،الحابقالمرجعبكر،لِعقولياليي)2(

)31267..T..A Richard, Man and Metals, ,!.lov .N,.Y,3291 p

)1(93..Montgomery, op. ciL, pيرلى.
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عربية،سلعةفهـىوعندئذ،وحضرموثاليمنمرتفعاتفىترىماتزالوهى

كذلك،عربيةسلعةالقرودمكان)جلازرأيجعلهاالتى،"الطوبوكللك

كنىمصدروكاشاوالغرب،الضرقعليهايتهافتكانالتىالسلعةهىبل

فىهنديةسلعلأوهى،"الطواوصِذلكبعديتبقى،الجنوبلعربوثررة

يقولهماصحَوإذاالهند،منتصتوردهاكانتأوفيرأنفلابد،الأضل

منولكنأيضَا،سشوردةالسلعةكانت)العبيد،المرادأنمن)نيبور،

.ا(.A)افريقيا

شمالبينالبحرىالانصالأنيثبتماهناكأنذلكإلىأضف

الميلادى،الأولالقرنمنقرساعصرفىإلايتملموالهندالأحمر،البحر

زعزعةمذاوفىالآول،القرنعنكثيرمبيعدلاعصرفىالاْقلعلىاو

الترراة،أوفيرأنإلىتذهب)والتىجلأزرلنظربةوكذا،)2(الهنديةللنظ!بة

رأسحتىالشمالمن،الفارسىالخليجمنالمردىالساحلهى)نصا

كانتالأولىالقرنتبلالسفنانكذلكيثبتمذاإنثممصندم()3(،

الذى"موريتزه)4(لرأيزعزعةه!اوفى،عدنإلىافدبباباعبورتحشيم

بابمضيقتتجاوزأنمناضعفكاشاسليمانعصرفىالسفنانهـى

ميناءمناوفيرسلعحملتستيمكاشاسليمانسفنفإنواذن،المندب

انتسابإنثم،عدنكميناءبعدهاومخا،5كميناء،ْالمندببابقبلصى

أنع!دليلاليس،منديةأصولإلىالعبريةفىوالطوا!سىوافرودالعاج

مفتوحَاألاستيرادبابكانفقدنفسها،الهندمنلشوردكاشتالسلع

..اه-ه154ص،الابقالمرجعيكر،!عمْوباليد)1(

)2(4191,15,.CHI,,I;212.p .E Renan, op. ciL,;122-911.p .J Hornell, Antiquity

73-72..Antiquity,,21 ,4791 p7!هـي."

)930918,,E.Glaser,Skizzer der Geschichte and geographic Arabiens,,2 Berlin

0373-368.p

()89-86..B.Moritz, Arabian, p
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مشابهةأسماءبورودما،بلدفىأوفيرأنعلىالأصتدلاليصحلاكذلك

عارضلأ".اللفظىالتثابهيكونمافكئيرمالبلد،هذافىلأوفير

إلىوجهتالتىالاعتواضاتذلكبعدبكريعقوبالدكتوروبناقش

المقاد-وإلىبالقياستليلاكانالعرببلادذهبأنوشهااالنظريةهذه

كانثالتىالثلائةالنواتوان،سليصانإلىمنهتصلكاناالتىالهائلة

منقرلمجامكانفىاوفيرتكونأنمعهايستحيلأوفير،رحلةتستغرقها

أوفيربقصةالتسليمأساسعلىيقومانالاعتراضانفهذانجابر.عصيون

الأمرأنولاسيما،الأدىالمجالهذافىالمبالغةتجوزألاولكنحرفَا،حرنَا

إلىفعلايحتاجكانوالذى،الركبانبذكزسارتالذىبسليمانبتعلق

منالغرضيكونأنيمكنألاثم،الملكوتصرالهيكللتزيينكثيرذهب

ابونت،إلىالفراعنةحملاثعنأبهىوكأنهاأوفير،حملاتإظهارالمبالغة

الأتجل.علىبمثزلتهاأو

أوفير،إلىالرحلةتشغرفهاكانتالتىالثلاثالسنوا!ذكرعنوأما

يجوزانفقدأيضا،مبالغةهىثم،المتأخرةالمصادد"فىوردتقدأولافهى

لاوعندئذ،سنبنثلاثكلمزبسقهليعثكانسلبمانأنالمعنىبكون

رحلةكلبينالفاصلةالمدةالىولكن،الرحلةزمنإلىالإشارةلكون

أنسبقْالتى،أولبرايتوليمهنظروجهةأنذلكإلىأضفوأخرى)2(0

ذلكأوفير،رحلةيخر،أخرىبرحلةتتصلكانثربماالرحلةبشأنتدناها

"ترشيق،،أسطولامتلكاقدوحيرامسليمانأنيرىكرك،"ستانلىلأن

أسبانيا،فىترشيشإلىذهبقدأنهاسمهمنعليهالحكميمكنوالذى

الذهبليحضرأدومفىجابرعصيونمنأبحرفقدالفينيفيينأعمطولوأما

رحلةأنلمدووهكذا،(العربيةالجزيرةجنوبمن)3(أوفيماأرضمن

.156-157عى،الابقالمرجعبكر،يعقرليال!يد)1(

t.1-!1'8"عى"الابقالمرجعنفى)2(

)3(367..S..A Cook, op. ciL, p
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أترشيش!أا(يأسطرلشصلولكنهحايأرفير،تتصللاربماالثلاثالسنوات

منهناكبأنعلضا،أخرممطمتاعبإلىسيجرناذلككانوإن4أممبانياإلى

منموأسبالياقبروبين،تاحيةمنحيرامبينتحاريةعلاقاتهناكأنهـى

.)2(أخرىناحية

المناع!:النمثاط)7(

كذلثكاتتولكنها،نحسبتجاري!ميناءجابر،أعصيونتكنلم

قعرفىالغديانأعين5عندتقعأنهاقبلمنيظنوكانصناعئا،مركزلم

فى-جلوكنلصونبرئاسة-أمريكيةبعثةاكتشفتهاوقدالعربه"3!وادى

الطرفعلىالبحر،ساحلعلىمترلم.!.مبعدةعلىا،الخليفةتل)موقع

الطريقمنتصفرفىالللات،،ميناءمنبالقرب،العقبةخليجمنالشمالى

على،الرشراشأموه،العقبةخليجمنالشرقىوالطرفالعقبةمدينةبين

بعدعرفتقدالمدينةأنإلىالباحثبنبعضوبذهبهذاالغربى)4(،الطزف

.(5Berencie)باعممذلك

فى!رثيسوسأفهاالىآخرون!يلبصردينيا،فىأنهاإلىالباحثينبحضيذمب،توشيق)1(

انريقية.شمالفىالواقحةالمدينة،قرطاجنة5لحلهاأوطارقاجبلمنمضلةعلىأسبالياجنوب

وكذا:21-1216هلمااالمقيسالكتالياموسرق

,Unger602.+ول;.FredericThieberger, King solomon, London, ,5791 p

7101-0701.".،2.5"6 op.cit

cry74.مى،الفبنبقيةالضعازكونت!و،.ج

6891(.)يروت،637صهيولالجرء،الإسلامقبلالربداريخفىالمفصل،علىجواد)3(

()1113-05;.NelsonGlneck, The Other Side of the Jordan, New Haven,,0491 p

وكذا:

,F.Thieberger,,4791,21."ةكل!.يم.يثا op. cit., .p;602 .J Hornell, Antiquity

128-127,44;.Albright,The Archaeology of Palestine,,6391 p

هـركنا:(ا67!)ييروت،631لم2،المقدىالكتابقاموسوانظر:

.K.Mأ."محا.257 Kenyon, op. c

(J.Hastings, op. ciL, .p.253 (o
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يسكنلممكانفىموفقَا،اختيار،جابر،أعصيونموقعاختياروكان

حيث،الغربمنفلسطينوتلال،الشرقمنأدومتلالبين،قبلمن

حيث،الححمالمنتهبالتىالريحمنالحدودأقصىالىالإفادةيمكن

النارتأججفىبهاللانتفاعوذلك،العربةرادىوس!فىسرعتهاكايةتبلغ

البحربينالواقعةالمنطقةوكل)أدوم،أنعنفضلاهذاللتكرر،اللازمة

"أرضعنالتورةفىونقرأوالحديد)1(،بالنحاسغنيةالعقبةوخلي!جالميت

جابرعصيونكانتهناومننحاص!،)2(،تحفرجبالهاوفىحديد،حجارتها

عهدنىوالحديدالنحاسلصهرمركزم-والنقبعربةرادىبجانب-

ربمابل،،العظيمالنحاس)ملكبأنه،جلوكهـنلسونوصفهالذى،سليمان

القديم+(.العالمفىالنحاسمصدرىأعظممنواحدمكان

لاستخراجمعامل)جمة(فىبترممط،نلندرز)سيراكتثفوقد

تدكانداردأنوبيدوجابر،عصيونفىالتىتلكمنأمححغركثيرَالحديد،

فىالسريةطريقتهمعنهموأخذالحديد،احتكارفىحقهمالفلسطنييننازع

قدوالحديدالنحاسمخزوناتفإنثمومنلهزيصتهم،كثمنصهره

لمنإنه،حالاىرعلى،كبيرةبدرجةسليمانعهدنىرصهرتاستخرجت

معامليضاهىماعلىالقديمالعالمفىآخرمكاناىفىالآنحتىبعئر

الإعدادجهةمنالمعامله!هأفضلولعلجابر،"عصيونفىالنحاسننقية

الفتراتأقدممخلفاتغوىالتى)ط(الدقةفىمنهاوجدماوالبناء

الذكهم)القينيين(ويبدوانهذا،الموئعه!الصمرانالرئيسيةالخمسة

وكذا:0281مىاالابقالمرجعهموصكاتى(1)

J.ا!ا.".584 Finegan, op. cit., .p ;181 .0 Eissfeldl, op. ci

(Y)890:كية

(WY.Albright, Archaeology andthe Religion of Israel,,5391 .p.F133 (r

NGM,87,,4491.وكذا: .p;236-233 .N Glueck, op. cit, .pE98
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وهموصنعها،)1(المعادناستخراجفنونسليحانألباغالأدوميينعلحوا

2".أولأالعربةوادممطمعادناستخدمواالذ-ش

أىفيهايتبعيكنلمهذ.،النحاسمناجمأنالباحثينبعضو-سى

كانواالذينالرجالحياةعلىللإبقاءاللازمالماءيعرزهاوكان،للتهويةنظام

أعينتحتكالذبابيتساتطونوكانوا،المميتةالحرارةهذهفىي!ثمون

ضثيلةالإنسانحياةقيمةكانت)ذما،ثمنلموتهميكنولم،الملاحظين

المكانهىكانخهإنماهذ.النحاسمناجمانكما،سليمانمناجمفى

إليهتنفىكانتكما،الأميريةالديوناًجلمنالعبيدإليهينفىالذممط

يوم)3(.بعديوم!يتزايدعددهمكانالذين،رالعصاةالرهائن

بدونمكيَااحتكارموالصاعيةالتجاريةسليمانمشروعاتكانت

ريبمنذلكفىمالسليمانطائلةأرباحَاحققتقدأنهاكما،شك

،سليمانثرؤعنلإعجاب-"t)الملوكسفرفىالتوراةوت!تحدث،كذللث

نريقماوأنواصعَا،ثراءوصناعتهتجارتهمنحققتدسليمانأنالحقيقةوثى

وجهةأنكير،العريضالجا.هلافىضاركؤتدإنماْالعبرانيبنقومهمن

ثعارضكانثإنما،عامةبصفةالعصر،هذاعنعامةبصفة،العبرانيةالنظر

ماالىبرد4ِينظرونوكانواش!ديد"معارضةالواسحبمداهالتجارىالنشاط

وراءل!دو-فيما-قليلاانسالواتدكانرادان،مثروعاتمنسليمانبهتام

.الرئ

المواددحنلهإنْيدلْععلىحيراممعتعاتدتدسليمادْوكانهدْا

،7191القامزالقالراعبدامحندر،محصدزكىدرجمة4فلالنآئار،أولبراتولبم)1،

,W.891-991Keller.4وكنا7012عى،الابقالمرجع،حتى!لب1ص128 op.ciL, p

.0(.834 )Tول.,A..H Sayre, in HDB

toirede.انظر:)3( L'Antisamilisme!ص!ن.3اورلمحd!كHellmut

-01:14.23أولاملوك)4(
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كانالذىالوقتجاءرأخيرمأوير،منذهبماوليسوقمحما،زي!العمالوأجر

ومن،الصورىحليفهمنالذهبمن)تالنت(مثقالا.!اإلىحاجةفى

ربماهناومنا(.الجليلفىمدينِةعثر-شعنلهيتنازلاضطرأننقدثم

الهرواتتصفالتىالفقرةإلىإضافتهاصاالتىالأهميةقيمةنعرفتد

فىنقرأحيحسا)2(.سليمانعهداثناءالإسرليليونبهاتمتعالتىالطاللة

،)3".الجارةمثلأورشليمفىالفضةالخاوجعلة:التوراة

كانالتىالباهظةالمصروناتيغطىلكىسليمانفإلطالواقعوفى

عنفضلا،كبيرةبدرجةوداودشارليلاطفاقالذىالملكىالبلارويتطلبها

حاولالتى.الدولةوإداراتالملكأعمالتحتاجهاكاشاالتىالنفقات

داردزمنفىعليهكانتمماأكبرمستوىعلىكذلكيجعلهاأنسليحان

منجزءالىالصورىلحلبفه-آنفَاأشرناكما-بننازلاناضطرنهفاٍ

سبطفيهايمْيموكانإسرائيلمة،من!ةتعتبرنترةظلتمنطقةوهىالجليلى،

رعاياهعلىيفرضأنكذلفثواضطر،وإصرائيلفينيقابينالحدودعلىأشير

ثقلهمنوزادتقد-س،أىعلىثقيلاعبئاشعبهعلىالضرأب،ألقىمننوع

تفكيرهمإلىتتطرقتكنلمنوعأىمنالضراثأن،لهالشعبواستنكار

انالضرأثهذهشدةمنبلغانهالراقحوفى4(ءقصيزبزمنذلكقبلإلا

لإسرأليل-بالثروةجاءتالتىالتجاؤوتطورالرخاء،مظاهررغم-البلاد

منكانتإنماالجدييةالثروةلآنذلك؟اتقصاديةأزمةنحوتسيركانت

والتجار،والضباروالبلاطموظفىمندمَكونالشعبمن!غيرةطبقةنصيب

علىحملوااللينهمإنهمبلشىء،علىلحمحلوافلمالناسمعظمأما

وِالأغنياء،الفقراءبينواضح!الاختلافبداوهكذا،الثقالالتبعاتأممنفاهم

01.أ-9140:أولملوك)1(

،2(371..05.op.citلمهـ،.كا.

27.:01أولملوك31،

EissfekOt,0.أح.!+عرأ.587:وكذا؟4،عى،السابقالمر%عاموسكالىبتبنو(4)
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التىالسياسيةللأزمةالتمهيدفىهاممادورمتلعبالاتتصاديةالعواملولدأت

الإسرائيلية،القبائلببنالانقسامعواملأحدوكانت،سليمانموتللت

!إشعياءعاموسمثل-إسرائيلأنبياءبعضمنحادلومموضعكانتكما

.)1(بقرنينذلكبعي-

:سليمانعهدفىإسراليلمملكلأ)8(

سليمانورثهاالمَىالمملكةأنعلى-يكادونأو-المؤوخونيجع

سليمانورثهاالتىتلكمنبكثير-ْكبرالسلامعليهما-داودأييهعن

الخارجفىالأمورلأنوذلك،وإمرأئيليهوذابيتطوكمن)2(بعده؟لوالمن

)3".الداخلفىاتخذتالذىالمجرىنضفىتسيرتكنلم

أنذلكالحدود،علىتظهرسليماندولةضدالمثاعببدأتوتد

وقتلقرن،بنصفذلكقبلآدوماجتاحقدكانفى)ودجيشتائد،يوآب

منأدومىطفلوهو-)هددهاسثطاعوقد،السيفبحدذكورهاكل

رضاوجدصاعده)شتيوجن،الكنانةأرضالىيهربأن-المالكةالأصؤ

الملكة،زوجهأحا)تحفنيس()تحبنيسهمنزوجهاللى،فرعونعينفى

لسليمانالليوالعيووأصبحنرعونمو)فقةبغيرأدومالىهـهددهعادلم

الحما:4".مدى

خصحَاالرفي)وأقام؟التاليةالاَياتفىالأحداثهذهالتوراةودصوو

)1(,Amosstudies, ,M in HUCA,15.0491 .p 59F;.0 Eissfeldt!ولك..J Morge

3.!ما."308.

:-الصلامعيهصالحان3لسأعلى-و!بالىسحانهيتولحعث35:آ!ةص،صوؤانظر)2،

!وَئاب،.ثتَأ.ئكثَحدِممهمنْلأحد!نبنى!مُفكالىوهطْاغفرْلِىأر-

p.;6-025,أء.!ه5-ا05;23)3، .C Rothأء.هه.ط,p.;433 .M Nothأع."ه.حا,H..R Hall

.38.p5.!.طأ.s.

(،)932..A..H Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p
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داود!نلوحدث،أدومفىالملكنلمنكان،الأدومىهددَلسليمانَ

فىكركلوضربالقتلىلدفنالجيشرئيسيوآبصعودعندأدومفى

ذكركلأفنواحتىأشهرستةهناكأقاموا)سرأئيلوكل،يوآبلأن،أدوم

الىليأ-لوا،معهأبيهعبيدمنأدوميونورجالهوهربهددان،ادومفى

وأخذوا،فارانالىوألوامديانمنوقاموا،صغيرلمغلائاهددوكانمصر،

ببنًافأعطاهمصر،ملكفىعونإلىمصر،الىوأتوافارانمنرجالامعهم

جدلم،فرعونعينىفىنعمةنفسههددفوجدأرضا،وأعطاهطعاملهوعن

تحفنيس:أض"لهفولدت،الملكةتحفنيىأحا،امرلألهأختوزوجه

فىجنوبثوكان،فرعونبيتوس!فىتحفنيسونطمته،ابنه"جنوث،

امعاضطجعفدداودبأنمصرفىهددفسمع،فرعونبنىببنفرعونليا

إلىأطلقنى:لفوعونهددفقال،ماتقدالجي!ثىرئيىيوآبولأن،أبائه

إلىالذهابتطلبإنكحتىعندىاعوزكماذا:فرعونهلفقال،ارضى

.!)ا".أطلقنىوإنماشىء،لا:ففالأأرضك

منموافقةودون-داودموتبعدبلاد.إلىايأدومىالأميرعادوهكذا

صهرهولبنببنهالوديةالعلاقاتيفحصدأنرربدلاكافىربماالذىفرعون

فلقدايامر،كانماوأي!-الأولالملوكسفرروايةصحت)ن-،سليمان

مjداردموتأنويدوهذاالحياةمدىلسليمانالليودالعدوهدد،ةاجح

منواحدانهعلى،حكمهبدابةفىسلبمانقنلهالذى"بوآب،جبضهفلأند

وطنهالى)هدد"عودةفىلاسببَا،كان)نما،فبلمناشرناكماأعدائه

فىونقرأ،جزئي!المسلولةمملكتهامحتعادةفىكذلكبخاحهوفىبل،نحسب

فترةفىمذا.حدثقيوربما،)2"،أدومعلىملك!ا!بحقي5:انهالتوراة

الملوكسفرفىاخرىلروايةوطبفاذلكومع؟سليمانعهدمنمبكؤ

14-11.22:أولملوك)1(

(Y)25.:ااال!ملرك
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جابر،عصيونوميناءالعقبةخليجإلىمدخللسليمانكانفقد-الأول)1(

سليماناننفترضأنأمكنناوربما،أدوممنالهامالأساسىالجزءعبرأى

صحيادةقبلولكنه،فرعونمنبتوسط"هدد،معذللثعلىألفاتَاعقدقد

،أدومولايةعلىسيطزلسليمانتعدلموهكذاسعير،جبالعلى)هدد،

سيطرتهيستعيديجعلهماالخطواتمنيتخذلمأنهالواضحمنأنهكما

,.nأخرىمؤعليها

)رزونهوآخر،ضممالسليمانأقاماللةأن5:كذلكالتوراةفىونقرأ

صوبة،ملكعزر،اهددسيد.عندمنهربالذى،)رصعن(اليداع،ابن

معسليمانأيامكللإسرائيلخصمَاوكان،دمشقنىمملكةوأقام

ولم،الاهتماممنيشحقهماالأمرسليمانيعرلمأخرىومزهدد،)3(.

متىئعرفولاهآراممنطقةفىسلطتهلاستحادةالضروريةال!واتيتخذ

فىكانإنماذلكأنالمظنونمنكانوإن،اليقينوجهعلىهداحدث

فتؤبعدت!رتثم،دمشقفىالاَراميةالمملكةنتوهكذاعهد.،أوائل

وكاشاماءلفمَؤوفلسط!يىسوريةفىصلطةاقوىغدتجتىقصيؤ

ضاعتددمشقفىنفوذمنداودأوجدهماان،كلهلذلكالح!حيةالتتيجة

.،I(الآن)

حالتهابيأتقدإنمامصرأن،اسرائيلالأمر.علىظورةزادمماوربما

على-الأقلعلىالاسصية-سيطرتهاعادتفقدولالنالىهنعائىالافى

نىالبحروشعوبالفلسطينيينضيحملةالىيشيرمافهناك،فلسدن

مبنى!رانعلىبارزنقشعلىاتانيسهفىعثرفقد،كنعانشبجنوب

الرئيعىأمونمعبدجنوب(أمون)سىسيامون،وه،الأولبسوعنس5ضيد.

.9:26اولملوك)1(

)2(

:023-11.25أرلملوك)3،

,op.ciL,.!ننp.204كلو .p;368 .M Noth,!.ك!ا

M.*!لاه"."هأس!هـصأ05.!(4)
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فأسعلىيدهفىوقابضَاأمامهراكعَاعدو،يضربوهوالأخيرفيهيصور

أسلحةمنالإيجيونيثخدهكانالذىالنوعذلكمن،مزدوجةللحرب

c)الحرب t،جيوشهأرسلقدسيامونأنإلىيشيرماهناكأنعنفضلاهذا

هناكوأنغزسا،قدأسدودوأن،كنعانغربجنوبنىالفلسطينيينلمحاربة

يذهىبمنالباحثبنفنمناك)نبل)2"،الفرعونلنفسفرعة،)تلفىاالار،

3(.نفسها)سرائيلكزوفىفكرقدانما"سيامون،أنإلى

قبل-منأشرناكما-سليمانفإذ،يصحلمامهذا،أصحوسواء

البحرعلىمنفذ،يعطيهلكىمصر،ملكصهؤالىلجأقدكالأ)نما

الساميونالفينيقيونموانيهعلىالسيادةيتنازعكانال!ىالمتوس!الأليض

خرجفقد-تبكمنأشرناكما-ثمومن،الهندوأوربيونوالفلسطينيون

امرأةلابنتهمهرلمنرعونقدمهاالتىهـجازر،علىواصتولىالمصرىالجيش

الأمريكىالمؤرخدفعتالتىالأسبابأحدذلككانوربما،سليمان)4(

أنإلىيذهبأنإلىام()1865-359برستد،هنركط)جيمسالكبير

لمأمهذاأصحوسواءالمصرىأه(،النفوذتحتواليَاكانانماسليمان

أن-v(روثسيسلاليهودىالمؤرخءسىفيما-فيهشكلافمما،يصح

قدمموفئلهاكونأنمنسليماندولةمكنالذىهومصرمعال!حالف

نرعون.معونةبغيرلهايتحلمالذىالأمرالمتوس!،الأبيضالبحرعلى

فىوبخحواكثير،،ن!ثالواقدسليمانأعداءأن،كلهذلكإلىأضف

فىسليمانملكرانكمق،لأبيهخاضعةكانتالتىالبقاعبعضاسئعادة

P.إ!.ة36"اه1010!ا( Montet, Osrkon

)2(48=9..A.Malamat, JNES,,6391,22 .p,12 No

.".4(,13 61F. (rأول
9.16:أولملوك)4(

()3952.AHistory of Egypt, .N,4691,.Y p!3!حفكاثعع.J.H

)6(21..C.Roth,A Short isto،" of the Jewish People, London,,9691 p
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ماإلىإسرليلحدودوعادتفق!،الأردنءهـبفىفأصبح،عهدهأخر!ات

بعدهاوماغزةفىالفل!مطينيونوأصبح،)1(شاؤلعهدإلىداود-عهدقبل

الأردنشرقشعوبوملوكممالكأنعنفكأولهذا4،سلطاذمنبخوةفى

علىيدلمما،سليمانقبضةعنبعيدآالمحلىسلطانهمايمارصونكانواإنحا

وسوريةالأردنشرقفىاخضعهاقدداودكانالتىوالشعوبالممالكأن

كذلك)2".منهاالفلسطنيونتفلتصما،سيادتهمنتفلتتالآرامية

اضالرتدسليمانانمن،قبلمنإليهأضرناماننسىلافلعلنا،وأخيرم

نىمدينةعشرءشعنصورلملكيتنازلان،معينةاقتصاديةظروفنتيجة

للإسرليليين،كلهاتخلصلمفلسطينحئىأنهعلىيدلوهذا،cryالجليل

اقىالمجدأياموهى،سليحانأيامنىحتى،لهمبالطاعةجميعهاتدنولم

يعثزون.)سرائيلبنوبهاكان

صورةفىسليمانمملا4نصورالخياللعب!بلزكايفهربرتوبمثرح

النسبيةالتفد-ساتبالاعنتغيبالاالخيرلمنوأنهبكثير،الواقعتفوق

فىيحكمدابعما،صغيرمملك!إلامجد.أوجفىيكنلمفسليمانللأمور،

بضعةتتقضلمبحيثالزوالوصرعةالهزالمندولت4وكاتخا،صغيرةمد!نة

الثانيةالأسزفراعنةأول-،الأول"ضيثنقاصتولىحتىوف!دهعلىأعوام

منفيهامامعظموأخذ،أورشمليمعلى-.م(ق)459-.73والسشرين

4(.كنوز

وأدولفروث)5(،عصيسلورىنيما-الحملهمذهكاشاوسواء

)6()7(
بمصر،الإعرليليينالثوارزعيمربعام،5اصتجادبسبب-وهول،دز

)1(435..op. ciL, p,:!للHR

-Tirْىع"الابقإلمرجعدروزعزمحمد m

.9:11اولملوك)3(

،4(77-76.Wells,A Short History of the World,,6591 p!ل!ص.

)5(0310.A Lods, op. cit.. .p .375-374 )1( .C Roth, op. ciL, p

)7(437-436.0501".H R Hall, op.ci
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حظيرةإلىوفلسطينسوريةلإعادةكانتاًنهاأو،سليمانبيتضد

فيماذلكنفصلسوفكما-المصرىالتدخلفإن،المصر؟ا(الإمبراطورية

احقلالثم،سنواتالكريمالنبىموتعلىتمضولمإسر،ليلنىبعد-

الملبهى)2(،وقصرهسليمانمعبدخزألنعلىوالاستيلاء،المدنمنالعديد

موته،بعدسليماندولةإليهوصلتالذمماالضعفمدىعلىواضحلدليل

منأصبحتوالتى-إيهوذا،خضوعإلىلتاث!ير،3(نفسهاالثوؤإنبل

إنصاهناكالمدنمعظمفإن،الأقلعلىأولمصر،-صليمانبيتنصيب

.cلمصز"الجزيةبدنعتقومكانت

النفوذنحتأصبحتفقد-إسرأليلأى-الأخرىالدوبلةوأما

المستربموقفيقفالنفادمنكثيماجعلإنماكلههذاولعل،المصرى

الكبرياء)نيقولونوهم-التوراةروايةبهجاءتكما-سليمانمجدإزاء

أشياءإضافةإلىدعاهمالذىهواليهود،منالمتأخرينالكتابلدىالقومى

فيهاه(.المبالغةعننضلا،القصةالى

المصادرالعربيةالمصادرتنافسأنحقَا،الأمرمنالغريبأنعلى

أكلبفى-إنهابل،سليمانملك6سماععنالحدثفىاليهودية

ومننفسها،اليهوديةالمصادرتزعمهلمماالدولةلهذهتزعم)نما-الأحايين

الىوصلإنماسليمانملكأنالىيذهبونالعربالمؤرخينبعضنرىثم

سليمانعاصمةيجلأنإلىالآخر،بالبعضليذهبالخيالانبل،اليمن

اًمرجنهالىأواليهينسبونالتى-"اصطخر،منألخدحيث،ولرانفىبعيدلم

لحكمه)6(.مقرلمبناءما-

)1(038-932..er,op. cit, p2)شة .A.HGar)12:18لادأيامأجار.

(4(.H.G Wells, op. ciL, .p.77(r)1:2،أولملوك -V Y o.
(S..A Cook, op.ciL, .p.935 (o

عطية،)مام.كل!!1(7591العاهؤ،الخ!ب)دار،8،،-96،!لملاصلاميد،الممارفكاهـ!61(

،21الما،البالم!نء!جم،كطفى-.-ياكؤتإد!:لم7151-2ص،ا-)يهحاد،وارش1لحالمبالب،يرؤ!ا

3Mi،)لير،ت
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ييدألمالمدينةانيعوفونالحدهذاإلىالخيالبهمذهبالذينوييت

"داراالفارسىالملكأيامعلى،.مق052عامحوالىإلائنائهافىالفرس

"أركخشثتاعهيفىالايتملمالبناءولكن،م(_jfA)522-6،الأول

إنماالحملامعليهدليمانانتذكرنافإذأ،عا.م)1(046عامحوالىهالأول

فىبد!إنماالمدينةأنلنالتبين.م(،ق1069-229الفترةفىيحكمكان

.قرونأربعةبحوالىالكريمالنبىَأةوبحدبنالها

الواممعالملكهذابينالعربيهْالمصادرتربطلمأدرىلأاننى،والحق

إلانكونلا،الكريمالنبىمكانةوكأن،السلامعليهصليماننبؤودين

منيجعلواأنمؤرخيناببعفىالخيالذبحتى،سلطانكليفوقبسلطان

ملكوا(وسليمانالقرنينوذىولخنتصو)نمرودأربعةمنواحدمسليمان

بطكيسمعالاكان-يزعموننيما-سليمانإنبل2"،بأسرهاالدنيا

كنلمسليمانأنونسواي!له،)3(،حتى"؟داهإلاالأرضمنناحَيةفى

الابؤةأنكذلكونسوا،ونذيرلمومبضرممادي!كانوإنماالأرضفىجبارم

هوانضلمنأن-تناسواأو-نسواكمافيها،وماالدنياملكمناشرف

زعموهال!ىالعريضالواسعالملكهدالملك!كنلم،سليهانمن

والآخربن-الأولينم!يدانتقالحتى،الإسلامسلطان)نبل،لسليمان

شبهكخوميتجاوزيكنلم،الكريمرئهجوارإلى-!،اللةرسولمحمد

العربية.الجزفئ

نوافق-الأحوالمنبحال-يجعلناأنيمكنلا،كلههذاأنعلى

إلىتنصبإنماوالأساطيرالقصصأنمنالباحثينبعضاليهذهبماعلى

عهدفى!سان،آرلركرشىولالر:9122عى،الفدبمالرقدار!خفى!راطت،شزىأحمي،)1

08.ص،5791القاهز،الخئابحىلرجمة4الاسانين

(Y)ا.البيكئعر،ابن,1/49،التاريخفىالكاملالألمحر،ابن2231-234لماالبرىدارلهخ

.481لما،والنهاكة

.(ا11.)الفامز،87،الماوالملوكالركل!ارغ،جرهـ(بنمحمدجعفر)أير،الطبرى)3(
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سليماناسمجعلمما،خارقتينوحكمةقوة-السلامعليه-صليعان

كلمةأوهىالجنوحتى،والحكصةوالفخامةللقوةالعصورخلالعرادفَا

نأويلز،)ه!لرتربرىوالجو،البرفىبأمؤيأتمركانمخبأ(بصنىآرامية

ت!رضتقدإنما!)التوراةالمقدسالكتابأوردهاالتىوحكمتهسليمانتصة

هذهاستطاعتوقدمتأخر،كا-بيدعلىرامعنطاقعلىوإضاناتلحشو

الملكبأنالاعتقادعلى،والإسلامىبل،المسيحىالعالمتحملأنالرواية

وأبها"1(عظصةالملوكأضدمنكانسليمان

-سليمانبالنبىيتعلقإنمافإنهخطير،جدالأمرأنأعتقدنإننىوهنا

فالرأىثمومننفسها،المقدسةالكتبعنفضلا،سليمانبالملكوليس

أنبياءمعالأدبجانبنلتزمأن-(لإيمانكلالإيمانهوقلأو-عندى

طوالىأنملةقيدعنهنحد!لمالذىالأمر-السلامعليهـم-الكوامورسلهاللة

نتورطألافعليناثمومننكتبها،كلحةوكلبل،الكتابهذاصفحات

منقلةتيارفىأو،التوراةكتابتيارفى-ندرممطاندون-نننصاق

الأخيار-المصطفينمنواحدعلىجزاف!التهميلقونممنالمحدثينالموًرخين

.والسلامالصلاةعليهسيمانسيدنابهوأعنى

بالحكلمة،سليمانشهرةنقيمسوفنإننا،كلههذامنوانطلاقَا

وليمى،الكريمالقرآنفىجلالهجلرئىقدمهبهحابأمزالجنوأشمار

إلىِ-الكريمالقرآنفىجاءلقدي!ود،منمريضةعقرلقدمتهاكما

الريحأولسليمانَ:تعالىقولهسبأ-ملكةمعقصتهعنجاءماجانب

ميء

عالحين.شىءٍبكلوكنافيهاباركناالتىالاْرضِإلِى:بأمرٍتجرىعاصِفةَ

له!وكُئاَذلِكَدودطعصلاَوبغملوذَلهيغُوصُونمنالصئيَاطينَومِق

شهرورواحهاشهركدُوهَاالريحَ)ولسليمانَ:تعالىوتوله،2(حافطنَلأ

H.G.05"ث!كه!ول.87)1( Wells, The Outline of

.93(2/492-هالاذسانيةداريخ)معالمالرلمحهالترجمةوانظر

(Y)آلأالأنمياء،حمد:AY- 1A.
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يَزِغومنرئهلإذنيديهبينيعملمَنالبنًالعِطروينَعيقَلهو%سيلنا

محاريبمنيشاَءمالهيعملونالحئعيرِعذاَبِمِننذثهُاًمرناعنمِنهم

منوقليلشُكفماداودَآلَاعملوا.رأممِياتوتدوِركَالهجوابوجفَانوتمائيلَ

ايناسُإلهاياوقالداودَسليصانُ)وورث:تعاليولْولهَ،ال!كورلَأا(عبادىَ

وحشِر.افبينالفضلُلَهوَهذ!انشىءِكلمِنإلطَيْرِوأرتينامنطقَعلمنَا

211،.يوزَعوننهموالطيرِوالإنسِالجِنَمِنجنودهُلِئليمانَ

:سليمانمبانى)9(

بلقبجدارةعنبلقبكانأنهركم،صليصانانالباصئنبعضهـى

مرتبةفىتضعه)نحا-مبانيهعنوصلتنا،التىإواياتافإنالتاجر،)الملك

منطقةنىكثيرةمبانإليهنسبتفقدثمومنكإلك،المشهورءشالبنائين

جايمبعيدلمتقعكانت)نماالمبانتلكبعضإنحتى،القدلِمالأدنىالر!

نصبةفىاليهوديةالمصادرالعرليةالمصادرنافستوقدنفوذه)3"،من!ةعن

إذاكانواالناس)ن:يقولالحصوىياقوتإنحتى،سليمانإلىكثيزمبان

سلبمان)4"،جنلالىصلبمانالىاضافوهبانبه،ج!ل!!عجيعمابناءًرأَواما

إنما-السلامعليه-سليمانأنفىشكمنهناكنلير،،ذلكومع

الثكثاتمنلكثيرثثييد.قبلمنذكرناوتدالبناء،ق،كبيرمجهدمبذلقد

،المركبات)مدنالثوواةعليهاأطلقتوالتى،الح!رببةعجلا"لفصائل

ليدوفيما-كاشاالنى،)5(الخازنمدن"عنفضلاهذا،هالفرسانمينوه

أقيتالتىوالمحطاتالمعح!كراتتحتاجهاالتىوالعلفللمؤناقيتقد-

:12-13.قيموزمبأ،)1(

ا-06.17آلآ،النملحمذ21،

كثطءfeldt05,أء.!p!ا.495.8)3(

1657(.)ور،ت,1vعى،الثانىالجؤ،البلدكمعجم4!حموى،قوت)1(

.9:91أولملرك5،)
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صه،15)1(فىسليمانبناهاالتىالخازنأمدنوذلك،التجاريةالطرقعلى

ادصنةالأماكنان5:القولأمكنفىبماولالتالى،الهدفينخدمتتد)نما

"مدنكانتإنحا،وأورشليموحماةوتدمرمجدومجاوراتفىاتيصتالتى

،)2(.مخازن

)حاصور،)3(مدينةفىلسليصانبانبعضبقاياعنكشفوقيهذا

ونسمىالحرلةبحيزغربىجنوبمتراتكيلوخمسةمبعدةعلىالواقعة-

لسليمانمبانبقاباعنالحفائركدلككشفتكما-(E)فدح،اتلالآن

أنالىيشيرماهناك،أنإذجابر،،أعصيونفىكماالتورا"إليهاتثمرلم

أيامإلىيرجع)نماالمدينةتلكفى،جلوكانلسوناكتسفهالذىالحصن

والئى-"برنيع)قادشنىاكتشفماإلىالفسبةإكذلكوالأمر4سليمان

إنهاآخرونرجحو)ن،القضيرات،)5(اخربةكانتربماأنهاالبعضLهـ

.Mسبع،"بئرمنالجنوبإلىكيلا08مبعد!على،قديسعينئر

السةلمى،،حورن!ليتجازربنى5ثدسليمانأنالتوراةفاونقرأ

الكضمانيةالمدينةفهىجازر،5أما،،)7"الأرضفىاوحصريةوندهـهـنىولعلة

ميلا17،أورشليممنالغر3ىالحمالالىميلا18مبعدةعلىالوافعة

فقدتبل،منأضرناوكما،الملوكسفرنىجاءلماوطبق!حيفا،شرقجنو!

لحدسلحمانأنوسيو،صل!صانامرأهلابن!همهرمولدمهاثرعونعلمهااصمولى

ذلك)8(.بعيالمدينةبناءاعاد

,Eissfeldt)0..8:4لانآأياأنجار(1) op. cil, .p.595 (Y

.EissfeldL.0..595(9:51014أ،لملرك()3 op. Cit, p

(!)-W..F Albright, Recent Dicoveries in Bible Land, N.Y., .p 68F.; .B Rothen

595,.Eissfeldt,op. cil., p!4بم05ش.e,in Bible et Terre Sainte ,32 pة+berg, Cades B

(l)'1!7)7!8لم2،القيسالكتاله!قاموس-. )v77-8ْ9ْلم2أل!ملوك.

[A)ا96:أولملرك-Y22لماالمفدسالكتال!ناموس5ا،I:ومملا

104..M..F Unger, op. ciL, p
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منالثمالإلىميلا12صبعدةعلىفتقع(السفلى-ورنأبإتوأء،

دليمان،عصرمنأقدموهىأالسفلىعور)!احالئا؟تسمىأورضليم

بعلة،)1وأماا(،يبنهةلمولكنه،المدينةحصنتدحماجمانأنفييدوئمومن

التحقيقاوجهعلىمكانهاالآنبعرفلا،دانتبيلةمن!ةفىمدينهفهى

كذلك.2"بتحصينهاقامو)نمايشها،لمسليمانانوربم

البريةفىيمنائهاسليمانتامالتى)نمرهمدينةفهىاتدعر،هدينةوأما

الملوكسفرىفىتشيرإنماالتوراةأنذلك،الوامعحالتجارىبن!ثماطهولَصل

كذلكوالأمر،تدمر+(بنىقدسليمانأنالىالثانىالأياموأخباوالأولى

أنفىئ!كمنولي!متى،)4(،بن)يودفاليهودىإوًرخاإلىبالنسبة

للمز-ظهرتإنماالمدينةلأنذلك،خاطئةهذهاليهوديةالنظروجهة

،الأولبلاسر)تجلاتالآشررىالملكأيامعلى،الخاريخفى-الأوئى

النبىررليأنتبلأىأتدمرامورو،)5(،صوؤفى.م(اق90-.1)116

قرون)6(.سبعةمنبكثربثأنها،ار!-إةفىدونمانحبقولفترة،الكربم

فىجاءالتىالتور6يةالروايةأنإلىيذهبونالعلماءنإنهناومن

أرادتأنها)ماتدمر،لمدينةدليمانبناءبشأنالثانىولأخبارالأولالملوك

لاالكريمالنبنمكانةوكأن-يةاليهؤَالرواياتكعاثةسا-مانمملكةتعظيم

فقيثمومن-الحعماوبةبرسالتهوليست،الملكوأزرحاعالمرنببناءالاناتى

c<<202لما،المفدسالطَتابتاموس،!أ:9أرلعلوك.

.182لم1المقدسالكتابناموساأ!لم:ااأولملرك(2)

.:84النانىالآكامانجار!9:18أولملرك)3(

)1(0201..II,p!106;الع.Assyriens,RD, ,2491 x+كع!ا*ح.E Dhrome, Palmyra dans les

(5),hrome,op. cil., .p ;601 .D .D Zuckenbill0201.جإكا;.l,III, p!161ن;.B,,17 p!ش

803,287.2791,01,ARAB

-rtمى،اإصائيلهكتابناالوراةاصنارءخابةداربخبهنانظر!6( rr،القامز،الأولى)الطبعة

7391).
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دولتهحدودعنبعيدةمنطقةفىتقعالنى،المدينةهذهبناءإليهنسبت

خلطحينالعبرانىالحولياتكاتبفيهوتعخطاهئاكأنواما(.)سرأليلول

سفرفىذكر.جاءموضعومى،سليمانبناهاالىَ)قمر("تامارا،بين

الشهرةاكاشاوربما،)يهوذا،)3(منالشرتىالجتوبالى!بقع،)2(حزقيال

فىالسببهىالعبرانيينالأسفاركتبةأيامعلىتدمر6)4(5اكتسبتهاالتى

المدينةأنإلىالكتبةهؤلاءذهبفقدنمومن،الكريمالنبىَإلىبنائهاثسبة

مدينةكانتوالتى"تدمر(وإنما"ثامار،،هىليحمتسليمانبناهاالئى

0،03002عامىببنفيمامجاورأت!ا،فىشهرةوذاتبسكاتها،عامرة

إلىأتتوالتى،العربيةالرواياتالىبالنحبةكذلكوالأمرالميلاد)ء(،قبل

تدقيق،ولاتحقيقبغيرفأخذو!ا،الكتابأهلمسلمةطريقعنالمسلمين

ثمومن،دمشتهمأثارترب،وعظمتها،المدينةآثا!ضخامةأنعنفضلا

)6(.السلامعليهدلممانمنبامرِالجنإلىبناءهانسبوافقد

(أم759)عامحديثَاالموضوعلسمفلت،5الأستاذناتشوقيهذا

وكذا:321،ص،الابقالمرجع،حىفيلب177لم3عليصاد1()

05.عأ.988.0 ;4886 .J Hastings, op. c!س!!

.791،:صقا،21(

.282لماالقيسالكتاليقاموسلم*ه3عليصاء)3(

!)ن،،النحلالتمرنيهالهكعرالتىالمديةومعناها،الرية"ثعمرلكلمةالآرامىالنلقمولدمر:41،

رمناها،الربانيةددعورتابكلمهصلةلهاكانوربماكسركلمةاضقلالىمنكنك!علىكا

الامار(لكلمةدرجمةوهىPalmyraبالميرانهوبخةللمياليونانىألاسموأمامنا!جب

الحابق،المرجع،حنىفبلب1511ص،!ابقالمرجعظاظا،)ححن+ابلمينةوتحنىتمر،

.أ!.3.1+.0201وكلا:"433عر،

Altheim,.0303.كي and .R Stiehl, op.cit988؟.J.Has5 ngs, op. ciL, p

-1/902لأرببلوغ،الاْلوس3/478علىجواد!32؟عى4الابقالرجعحتى،ئيلب)6(

بلادفىعماالآنجارصحبح،بلهييهـابن/603-1703ألبكرىاw,,11-اياتوتا021

-424لم2هالذبمروج،المحردى:قارنئم6-7لم16512القاهز4الآلارمنالعرلي

.(7291)ييروت،245

http://kotob.has.it



-؟72-

وأ8ىوتقعأتمرأهىإنما،التوراةنصوصفىإليهاالمشار!تدمرلمأنورأى

النهايةجنوبإلىمتراتكيلوخحسةمبعدةعلىالري!!أعنمنبالقرب

متر،كيلو015مبعدةعلىتقعالتىتدمروليست،الميت)1(للبحرالجنوبية

منتصففى،دم!ثقمنالشرتىالشمالإلىمترلمكيلوأ05)حمصأ،من

كان)نصااتمر،بناءنإن،حالأممطوعلىوالفرات!2(،د!شقبينالم!صافة

كاشاالتى،اقجاريةالأغراضخدمةمنهالهدفأكبر،مشروعمنجزءم

3(.لهاميدان!سليماندولة

لهاكانإنما،إسرائيل*ولةطعاصهأورشليمأنابىهىومنهذا

أنحاءمختلففىسليمانأيامعلىشحيدتالتىالمبانىمنالأكبرنصيبها

وإنوتلعتها،المدينةسورسليمانشيدنقد،التوراةفي!جاءلماوطبقَا،دولته

المعماريةالملكإبخازاتأعظمهوإشما،رتصرهسليماشا!يكلبناءكان

التالى.الفصلفىبالتفصيلنناتثهسوفالذىالأمر

(1،.Cambridge,,7591 pآ!اPart!أا,O.Eissfeldt, Solmon' s Buildings, in CAH

0395-295

(2)161.,17.p!ص!..

(r)4،.395-295:وكذا؟15-أاولملرك.p!أء.ه,O. Eissfcldt

أول0.4.".106-595)1(
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الخاممم!الفصل

القدل!

وطموغرافيت!هاالق!سموقح(1)

وعلىالاستواء،خطشصال3146َ54عرضخ!علىالقدستقع

إلىميلاعشرأربعةمبعدةرعلى،جرينتششرق353i!5َطولخ!

الأبيضالبحرمنالشرقالىميلاوئلاثينوثلاثة،الميتالبحرمنالغرب

مضبةوهىلحم،)1(،)يامنالثرقىالحصمالإلىأميالوخمسة،المتوسط

قارىوجوهاقدمأ،0213،9246بينارتفاعهايتراوحتمامما،مستويةغير

إلىتنزلومْد!يفَا،.ئمتثجاوزقدفي!افالحراؤكبيو،حدالىصحراوى

بينكبيرالحرارةنىالتفارتأنكماثسَاء،الصفرتحتدرجاتخص!

بها!بندرايضَا،متوسطةورطوبتها،متوسطشتوىومطرهارالنهـار،الليل

الماءكزاؤفىتتفاوتكثيرةعيونبهامحيطوإنماأثهار،بهاوليسالثلج

هطولعندمؤقتةجداولالعيونهذهبعضمنوتندفعللخحربوصلاحيته

مياهبخميحعلىأساسَانعنمدببعبدلب!عهدإلىالمدينةوكانتلأمطار،ا

أ2(.الغرضلهذاأعدتوآبار!هاريجفىالأمطار

الغربيةوالجنولي!الثرتيةحافاتهـافىيوجدالمدينةمرتفعاتوأعلى

جد،،قويمااسترليجيَاموتعَاالقدممنذاعتبرتفقددمومنوالشمالية

حاميتهاتستطيعيين!صابعيد،منعليهاالزحفعندتظهرلابأنهاواشتهرت

طويله"3(.مسافةعلىيزالونماوهملها،المهاجبنتحركاتتكشفأن

الطرر،أجبلىالزيتونجلأولها:،جبالبعدة.المديخةاشتهرتوفدمذا

1)1(

.11ص06711،لإسكنيرية،الئلى،ظاظاحن)2،

(r)ا-2اعى،السابغالرجعننى?.

576..3.Unger, ap. CiL,ثلا.p
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)المسجدالشريفالحرملأسوارمواج!ا،القدسصنالث!رقالى،يقع

5وادهوالانحد)و،سريععمبقوادعهوبفصله،(الأقصى LS،فدرون

Iواكا)نماالقوملأن،التتويججبلأى،المسحجبل5التلمودوشمميط

وعلطِاكانت،إسرألحِلبنىمنملوكهمشوبجفىالمفدسزيتوئه!ستخدمون

لَطهـيرفىرمادهايستخدمونثم،إسرائيلربليهؤتربانماحمراءبفؤتحرق

هذهفىمنثشرةكانتوثنيةعادةوهى،دنىازاتكريصهلاعادة،الهيكل

السمالمية.اليبتاتنزولقبلافطقة

فىالزيتونجبلامتدادوهوالهوا،،بطن)جبلفهوالجبالثانىوأها

فىيت!صلىال!ى،دلوانأوادىعنهاوبفصلهللقدس4الثرفيالجنو!"الزا،بة

)هارها،الفاضح)الجبلاليهودوبسميه،قدرونبزادىنفسهاالنقطةهلىه

الأجنبياتلنعالهالوثنيةالمعابدعليهأتامقدصليمانأنوفىعمون،مشحعت(

لاكوأما،(A-1:)91الأولالملوكسفرفىالترراةروايةفىالمقصودوأنه

)جبلالمديةاحتلأنبعددأودسماهوال!ممط،،صهيوناجبلنهو،الجبال

وأموربا،)جبلوهناك،القديمةللقدسافربىالجنوبنىوبقعداود،،

الأقصى.والمسجدالصخؤممجدعليهويقوم،،المقدسببت)جبل

رأسجبللم،القيامةكنيسةتوجدحيثكر)،"جبلهناكلم

شمالويقع،المراقبينأجبلالتلموديسصيطوالذى،)سكوبوس(المشارف

،الشمالإلىالشرقىالشمالمنالزيتونلجبلامتدادوهوالمدكةشرقى

أبورأسأجبلهناكئم،العمران"عمَبةيسمىمنخقضبينهماوبفصل

الىويقع،السناسينهاجبلوهناك)بتير،قريةمنالغربإلىو-لقععحاره

شمالوبقع،صموئيلالنبى)جبل3،فوكين"وأدىمنالنرىالبكنردي

قريةوشمالحنيثا،،)بيتتريةكربىمنقرسابحدعلىبنة،الميكريى

كحا،."ليت

جبلبمينيفوم،الزمانقديمفىكانجبلامناكأنويبدوهذا،
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بن)يوسفذكرهموريا(،أجبلالثريفالحرمهضبةوبينسكوبولى

وسما.،الخاس!،الباب-الأولالجزء-اليهود"حربكتابهفىمتىأ

)يأول،أجر!ياتولىولما،6،الزيتونأمنبتأويتوناأبيت)أى"بيزيتا،

-موريا،جبل-الجبلينبينمافردماممبيراهيرودوسأسرةمنم()41-44

أ!بحبحيثالأخير،الجبلهذاوراءماإلىالمدينةأضوارومد-بيزيتاوجبل

.الجدبدةأ)1()المدلِنةبسصىكانالفدسأحباءمنحبما

على،بقع،الفولتل5أهصهالعل،صلالبعدةالقدسوتحاطهذا

جبعةميينةكانتحيث،القدسمنال!ثمالالىمتراتكيلوع!تةمبعدة

بينفيما،شاؤلظعةبقاياعنفيهاأولبراسا،أوليمكضفوالتى،القديمة

منيتكونصغير،جؤالاالواتعفىمنهايبقلموالتى،33!أم(2291

هناكثم،له)2(المجاورالمسقوفالاستحكاممنوجزءالأركانأحدفىبرج

المدينةمنالشرقىالثمالإلىمتراتكيلوثصانيةصبعدةعلىامايوستل

فى6"البيرةجنوبىالكيلومترأتمنألنينمبعدةعلىالنصبةوتل،المقدسة

نودىحيث-الكنعانيةالمصفاةمدينةتقعكانتوهناك،القدسقضاء

المدينةشرقشعالوبفعالفركلط")تلهناكثمإصرأليلئم"علىملكماب!شاؤل

صروع)تلصرعةوتل4جنولَاوناؤشحالا،الصوينت،أوادىبين

والى،باسمهتسمىقريةتوجدحيث،القدسجبالغربىوبقع(،بالعبرية

"تلنهناكوأخير،"عرطوفأقريةغربئالى"رافات"ديرقريةمننالشوق

مقربةوعلى)بلعبن،،تريةكربىالقدسجبالنىديقعضيلات،)تلشلتا،

)،(.o)شلتاتريةمق

،7491القاهزاالخالدةالتدى،زاييالحمهدعبداا-215عى،الابقالمرجعظاظا،صن()1

101-ه13عى

)2(121-012.,)s.,9491 pkBلنللاكعا!Pnول!"eology of Palesti(ا!.W .F Albright, The Arc

.27:اا-اا:01أولسوئيل)3(

-15عىهالابقالمرجع،زاورالحميدجمي)4(
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اسموهو:تدرونوادىفأهص.كا،القدسبمدينةالمحيطةالوديانواما

ايهوباسماثتهروقد41طر،يسقطعندهاقاعهفىيجرىالذىالماءجدول

جبلعنللقدسالرقىالسوريفصلو،مترينكيلونحووطرله،،،ضانط

القيامةايومالحضرأنوالمحصبحيةاليهرديةالطوألفعنكئير،بعتقيالزيتون

تقول،التوراةفىروايتينعلىاعتمابم،دىالواهذافىيكونسوف)نما

،،هناكوأحاكمهمشافطيهووادىإلىوأنزلهمالأمكلاحمل5:الأولى

أجلسهناكلأنىشاف!،يهووادىالىوتصعدالأماتنهض:الثانيةوتقول

،)1(.ناحيةكلمنالأمجميعلأحاكم

الطرفحثى،القدسجنوبطولعلىويمتد:سلوانوادىوهناك

)حقلاسمالعربعليهأطلقوقد،صهيونجبلمنالشرقىالجنولى

قبيلةإلىنسبةهنَم،)وادىالعبرانيبنمجىءقبليصمىوكانالدماء،،

الساميةاللفاتبعضفىالوادىكلمةجاءتوقد(النون)بتشديد"هنَم،

وكاذضا-الوادىهلاأى-)جيهنم،يقالنكان"جى،اسمتحتالقديمة

النار،فىوالقا!هابلبحها،)مولكلإلههاالبشريةالضحاباتقدم"هنمهنبيلة

للشبهالآخؤفىالعذابمكانعلى"جهنم،اسماطلقالصوؤهذ.ومن

بينها.القالم

عنصهيونجباللفصل،)التيروليونهأوالجبانةوادىهناكثم

الجنوىالجزءفىيسمىوكان،سلوانوادىينئهىحيث،الفدسكر-

،الفماماتهوادى5او،الدمنوادى5او،الزبالة"وادىالقدسمنالغربى

جبلكربحولويدور،(العفاريتار،)رناليمالأرواحرادىكذلكوهناك

مثل،الوديانمنأخرىمجموعةجانبالىهذا،الجنوبواقصى،صهيون

2".الكبيزوالوادىمكلكووادىالنارووادىالنعاصورادىزبناادىو

.-1516عىهالابقالمرجعظاظا،حن3،2131:!ئيل)1(

(T)1517عىالابق،المرجعظاظا،حن،ا-517ص،الابقالمرجعزاوراالحييعد-.
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(Y)الدينية:القدلرمكانة

منهاالقديم،العالممدنبينفريدةدينيةمكانةالقدستحتلى

أصحالييجمعالتى،أجعالعالمفىالرحيدةالمدينةفهى،والحديث

تدسيتها،على-والإسلاموالمسيحيةاليهودية-الثلاثالسما،بةالديانات

المتدينةللبثريةرمز،-اللةشاءإنأبدموستظل-تزالوماكانتفمْدثمومن

لأنيقدعونها،اليهودرأيناوهكذاوهذاهبها،ونحلهامللهااختلافعلى

أنهاكماالمشهور،هيكلهمكانففيها،وسياسيةدينيةذكرياتفيهالهم

الدهر.منحين!لدولتهمعاصمةكانت

نفدثمومن،هدايتهومبعثالمسيحموطنلأنهاالمسيحيون!بقدسها

عليه،المسيحيأنالأرجىوربمااليهود،يفعلكماإليياالج!عادةأتخذوا

)مريمأبويهمعصبا.فىاليهاحبئتد-لوقاإبخيللروايةطبقَا-السلابم

فيهابقىعمؤمنعشزالئاثيةفىكانولماخدبها(،!بوسفالعذراء

إلىالمصيحيينمنالحجيجزادثم،يعظ)1(ويساليتعلمالدهرمزاحينَا

)603-قسطنطنالرومانىالإمبراطورأم،)هيلانةتجاأنبعد،الفدس

3 ry)تدنفسههوإنهبل،نحسبكديانةبالمسيحيةيعترفلمالذى-م

رأتوإن،المؤرخينمنجماعةراكطعلى،م312عامنىالمسيحيةاعتغق

نراشعلىإلاالنصرانيةيتفبلولم،حياتهطرالوثنئابقىأنهأخرىجماعة

كلمنالحجعجإليهانسعى،القيامةء؟يهسةم32عامنىبنت-المرض

هذهمكانفىدفنالطاهرجثطنهأنيعتمْدونلأنهبم،وصوبحدب

السطء)2(.الىرفعثم،الكنيسة

بالعدلمييخصهاأنارادتهضاءتتعالىاللَةلأنالمحلمون)3(وبقدسها

41-2.52:لوقا.11(

(Y)الإسكنلرلآ،الببزنالبةالامبراطوربةلاربخ،ثونبقكمالعمرmحمنى،فياب93،ص،ا

Sozomenns,BY,.،4+(أشاCusebius,Bk,!*.2.3.6ج:قارنوم387،ص،ا!بقا،ربم

اجمامعةنرقمفمرنر،!اودأ!ص!نىالقدكل،!يرانبومىمحمي:جلالىصاخأالظر)3(

ام(.699،رفمبرأ-نا)الفنزفىوالخار-،التارويخ-القيسأصألإ"بمسغيرية
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السلامعليهم،مريمابنعيسىوحتى،إبراهمأبيهممنابتداءالأنبياءمن

سوىبهاو!ن،cryالريفيناحرميناوئاك،القبلتن)1(ارلىفيهاولأن-

الظيماللةوصدوْ-ط!-اللّهرسولوسيدنامولاناالنبىًالأعظمجدنا

المسجدالىالحرامالمسجدمنليلابعبدهأسرىالذىأسبحان:يقولحيث

")3،.حولهباركناالذىالأقصى

فضلت5:قال-ط!النبىأن-عنهاللةرضى-الدرداءأبوويروى

بألفمح!جدىوفى،صلاةألفبمائةغيرهعلىالحرامالمسجينىالصلاة

سعيدأبىوعن،)4(،صلاةبخمسمائةالمقدسبيتمسجدوفى،صلاة

إلاالرحالتثدلا:قال-ل!-اللهرصمولأن-عنهاللةرضى-الخدرى

هذا،)5"+ومسجدى،الأقصىوالمسجد،الحرامالمحمجدمساجد،نلاثةإلى

كثعرابنلفسيرا-184ا3/92الطرىتفير،كذا؟ا-425144:آ!ةالبفؤمررةانظر:1،)

هـصحيعا-7123،لم2المنارتف!يرioo!53-%عى،القرطبى!فير1/372-.138

الب)دار،-2016162/ملمصح!حااهـ(378الئعب)دار،6/25-27البخارممط

الهيثمى،،الحلبى(طبمة،)القاهز،2-46217لم5أحميلاماممحني،،0791القاهز

كئبر،ابن143،1471لم9يالمألورالنفيرفىالمتررالدر،اليوطى512لم2فرائدمجمع

القاهزهالحليىطبعة.004ص،!النبىجزآ،ثاابن372-5377لم2النبو!ةالعز

5591.

ألاجي،)علاممحالي،!زربهى،(اWYالقاهزهالثب)دار،،الم2،سلمسححألظر؟)2(

-rvص،9691التاهزيتص،المجيئتهرى،اللطفعدا287عى rr.

(r)9381-عىاالقرطبىنفبرا-5131127/كئبرابننفبروانظر:11:آ!ةالإعراء،ص

Woالقاهر01),2-47%ص4يلأصاءتفيرص،ضحالةمحموداثةعبد" iاين

صحعحا391-80لماالنبويةاليزممثعر،اين93،1-30آلما!،النبىصزآاهثا

البخارىصححبئرحالبارىننحأt.377-2المملمصححأا.011111!!افيرى

6591(هـمحمدالفاهز)،134-147عىالسبزففهالنزالى،محمد915-5172لم7

خبل،الدبنهـعماد،42-45الما،والْةالقرآنضوءفىاببوةالبز،شهبةابومحمي

.124-اا!ص5الروفىثرات

ITTعى،الأولالجزء،والخبلالفدسبنارئالجلبلالآنى4الضبلىالدهنمجبراليمنأبر)4، i

.22عى،079الفاهز،المفدسببتواشردادالم!لمون،الفحاممصردمحمد

صاالقرلجىنفصبر،هـ(ا378القاهز،الئعبدار)،-2/7677صحعالبخارى،5)

rAVA- rAIV،(0791الماهز).
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وسكنتهالأنبياءبنتهالمفدسالبيت5:قال-عنهاللّهرضى-عباسابنوعن

ملك)ا"ءفيهتامأو،نبىَنيهصلىثدإلاشبر،موضعفيهماالأنبياء،

القدا:ق:مدينةاسماء)!(

الأصلىالاشتقاقأنعيركثيرياسماءالشريفالقدسمدينةعرت

منأنهالواضحمنكاندان،التحقيقوجهعلىمؤكدةغيرالمدينةلاسم

نققهو،المقدسةالمديئةاسمفيهاوردالتىالنفوشىواثدم،سامىأصبل

،رأىعلىالميلادقبلعثرالتاسعالقرنأخرياتإلىيرجعمصرى

3)أورعماليمومأ5اسمتحثذكرتحيث Ursalimum"،الأسرةأياموإلى

اللعةينصوصعرففيما.م()4(ق)1786-.165المصريةعصرةالثالثة

5(5آخمارأىعلىلايهـ،*ول!7؟5أأوصاميم،اسمتحت

افاك،"أمنحتبالملاجنعهدمنالعمارنةرساثلفىونقرأ

منرسالةفى.م(اقا-.!36713)خناتونوولده.م(قأ-1367)504

تبلمن-أورومالمليدو،ماعلى،تدعىوكاشا-القدسأميرخيباأأعبد

الملكلدبل،المكانهذافىوضعانىLأولاألىلا5فبها:لمول،فرعون

بهااستقلوإن،كذلكالمدينةوقجت(،11آبائى،بيتفىوضعتنىالقوية

وسموها،المصربةالإمبواطوريةانتابتالتىالضعففترةبعد"اليبوعميونأ

.121ص،الابقالمرجع"الحنبلىالدبنصب!ر(1)

.At)الثالثسنوسرتأيامإلىثهـجع)نماالنققأنوىمنهناك21( -1 WAا.f)j،يعدهأ

بقليل.قبلهوربمابقليل

)3(576.0., pاM.F. Unger, op.ci

.401،116ص،،القديمةمصفىالحر-ساحركاتكنابناانظر؟)4(

وكذا:(235ص،الفرعرنيةمصر،فخرىاحمي)5(

!J..A wilson, ANET,,6691 .p;932 .W Ward, Egypt and the East Mediterrane

32.00،6191,an,in the second Millennium .B .C Orientalia, Vol.,03 Rome

S..A,8،مم!ل!.".980-487)1( .B Mercer, op. ciL,"! .L;928-286 W.F. Albright
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وأطلق،صعموأخذها،(.مق069-0001)داودجاءحخى،(1)لملموس)

علىكرببَاكانإنما،القديماسصالالأنوربما،دادو")2(أمدينةاسمعلي!ا

الأرجحوهو-وربما.أجنبىللاهوتتخليدأفيهلأنوربرما،العبريينآذان

علىحتىاو،القديمةالمدينةعلىبإطلاقهأسمهيخلدأنأراد)نماداودلأن

وأيوروشالأيم،5اسمكذلكالمدينةعلىأطلقوااليهودلأنذلكمنها،جزء

النطىْ.عبريةتصبحكى،عبريةلاحقةبإضانةإاوروضالم،،

أوعبري!اعممَاالمدكةعلىأطلقتدداودكانوسواءالأمر،كانماوأي!

الحكاممنلغيوهمقلدمكانإنماذلكفىفهو،اسمهيخلدانأرادأنه

كحا،ق!يصةأماكنعلىجديدةأصم!اءيطقون-فىالونوما-كانواالذبن

محليحللمداو!()مدينهْالمدينةعلىداودأطلقهالذىالجديدالافمأن

كثيرةحالاتمنحالةانهاعلىذلكالعلماءبعضوبفمممر،القديمالاصعم

فوضشهـاالتىالجديدةالأممماءفيهااخفقتوالحديثالقدبمالتاربخفى

عميقةجذورلهاالتىالقديمةالأسماءعلىالفضاءفىالحاكمةالسلطات

.(r)الثبىالوعىفى

باسمالآشوريةالنقولقفىالمدينةدعيتفلقد،حالأىوعلى

اسمتحتالرومانيةاليونانيةالنقوشوفىiUrsalimum)اورساليمرم،

أخرىأسحاءالمدينةعلىأطلقوتدهذا،(4Hierosolyma)اهيروسوليما،

ومن-العالمتاريخفىالهامةالمدنمنغيرهاشأنذلكفىشأنها-كثيز

العدلومدينة(ا:92)إشعياء)أربئيل،اسمالتوراةأطلقتهاالنىالأسماء

(18:1)مزمرراللّهومدينة(7216:)مزموروالمدينة26،:ا)إشعباء

(11:1نحميا؟8:2)اشعياءالقد!رومدينة2(8:)زكرياالحقومدينة

أسماؤهاوأما،(ه:4)متىالمقدسةوالمدينة(ا:27)إشعياءالقدسوجبل

.5:9ثانسمولبل)2(.1-أ91:09تضاة،11

،3(04..Unger,bp. cit., .p.576 (4) .S Yeivin, JNES,,7,4891 pكلول.
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فهوالغالبالاسمأما،الشريفوالقدسوالمقدسالمقدسبيتنهىالعربية

تاريخها.بدايةمنذالمدينةرافقل!دوانهوالذى،،االقدس

فى.م(ق-.43)484،)هيرودوتاليونانىالمؤرخيذكرولمهذا

منالفلسطنىالجزءفىكبيرةمدينةذكرولكنهورشليم،ttاسمتاريخه

ويقول،تاريخهمنوالثالثالئانىالجزءفىمرتين)قديتس،وسماها،الشام

هلاأنة)فلسطينكتابهفى،مولك"عالومونالفرنسىاليهودىالمستشرق

الآرامىالنطقعناليونانيةفىمحرفأ،،القدس5هوالأرجحعلىالاسم

)قديشتا،)1(.

العلميةالناحيةمنالآواءوأرجح،فيهفمختلف،أورشليممعنىوأما

وثنىإلهوهو،"شالمومن،ميينةأوموضعبمعنى"أور،منمركبةانها

لإلهمكرسةكانتأذنفالمدينة،السلاممواله،الأصليينفلسطينلسكان

معناها"أور،كلمةأنيفولمنومناك،العبرانيونوصلحتى،السلام

اليهودأحبارأما،،السلام"ميراثبمخى،،أورشليمفتكون،،"الميراث

الخليلابراهيموأن،السلامأى6)شلمسمَاهاقدنوح،بن)سامأنفيدعون

أدثهفقرر،العبريةباللغةالخوفبمعنىوهى،ووا.ه5سئاهاتد،السلامعليه

الخوفبمعنىأأورئمليم(أىشلم()روأ.-جميغابالاسمعنيسميهاأن

الس!لامحولرهيبةعقائدالفولكلور!ةالتخريجاتهذهعلىدهلنوا،والسلام

الححامبةاللغاتفىتكونأنيمكن)ورو(انإ!اوقيل،الرعبعنالمتولد

.M،السلام"الهبساطةبكلالمدينةاسموبكون)اله،بمعنى

هادريانمذبحةوتحدثالرومانيةلىانفماالأمر،ماكانوأيَا

فىلليهودفهائيَاختام!تكونحتىم،135عامفىالرهيمةم()137-138

كاييتولينا،،ا)للباإلىالمدينةاعمالرومانيغيرثموسكانبَا،سياسبَافلسطن

.913لما،المتيسالكابظمرس58ص،الابقالمرجعظاظا،حن(1)

.9ص،الايقالمرجعظاظا،حن)2(
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المدينةعلىفقطلجلقتاريخيَا،لفضَا!أورشليملفدوأصبح،فقط)الليا،أو

إسرائيلى،بنىمنوالأنبياءالملوكعهدع!!المكانهذافىكان!التى

الميلا!ى.السابعالقرنحتىاليهوديسكنهاولاأالليا،تممىالمديةوظلت

لسلامهاللةصلوات-المصطفى!جرةمنعشرالخاد!العاموفى

ائشرطوإناسمها،اليهادبعيدون،المقدسةالمدينةالمسلمون!تح-عليه

لدين!مالآماني!حهـموأن،نفسهلاخليفةالامدينت!متسلمل!اهلها

ا-)3عنهاللهرضى،الخطاببنعمرالراشدالخليفةوبقبل،وكنائصهم

م9'هـاهـ/6!عامفىاشفاشإلىوبألْى،ذلك1'{(634-44هـلم22

أهلع،ويمنح،نيوس"صانراليونانىالبطرلخطلهيسلمهاالتىالمدينةفيدخل

بسببطمنهمأحديضارلا،وأعراضهموأموالهـمدينهمفىالآمانالنصارى

منأحدسع!همبإيليهـابمكنولا،أمرهفىضىءعلىيكرهولا،دينه

اًدركقهالب!ربقمعالقيامةكنيسةفىالراشدالخليفةكانوشما،اليهود)1(

اْتيرونإذالمسلمونيتبعهلاحتىفرفضبهايصلىأنإليهفطلب،الصلاة

ع!دوخالفواكنيست!ممنالنصارىاًخرجوافعلوافإذا،مستحبةسنةعمله

لكنيحةالمجاورةقسدطينبكنيسةالصلاةعننفسهللببواعتذر،الأمان

المحمجدوخط،المقدسةالصخرةعند،فرببمكانفىصلىوإنما،القيامة

باع!مه)2،.عرفال!ى

القراراش!مرارعلىالوافقةرنضال!اببنعمرالناروقاذالىتذهبأخرىروايهْفاك)1،

لأهلماحذدندالكرلهمالقرآنبأن،معظ،بالمدبنةالنزولمناليهودبنعالقدلهماروملألى

أحديدخلبلاالئيسلن!صارىنعهـيولكنهبهذا،كمحضىءفيهوليى،عليهموماالكتاب

03(.صالايق،المرجعاظاظا)حن.حارألهمفىككنأو3مفدسلأألىاليهودمن

قوح،الواندى6(6891الفافئ،المصارف)دار،706-613لم3والملوكالر!ناريخ،الطرى)2،

ء/،-7،الأء!لامبةالأمداربخ،ال!خضرىمحمدا703367،،26،244لم2،البلد!ن

)القاهرة،188لما،العربيةللد،لةنباصالناربخ،ماجدالمنعمعبد1هـ(ا037)القامرة

على،كا6291)القاعرة،/246-3!12عحرالفاررق!كل،ضسنمحمد6791،1

خلاظااحن0791،1)القاهز/4-12لمااالفلطنيةالقضيةونلالقملف،علىمحمد

.71-ه173ص،الابقالرجع،زايدالحميدعد031ص،الايقالمرجع
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داود:ع!دقبلفيماالقدل!4!)

كانواإنمالكنعانالإسرليلىالغزوقبلالقدسسكانأنيتلاريب

الذ-فى،المتواضعبنالرعاءشكانواأنهمالقولأمكنوربما،الكنعانيينمن

لموأنهمالع!راء،،"ينبوعحولأكو)خفىأوخيامفىيفطونكانوا

ولكنهم،صناعىأوطبيعىدفاعإلىحاجةنىأمرهمبادىلمفىيمونوا

فوقالتلباعلىمكانتثييدإلىالظروفتضطرهمماسرعان،الوقثبمرور

كلمنالمنحدؤالأوديةعلىدفاعىموقعبمثابةوكانالعذراء(ينبوع

منالتلعبريحتدخندقَانيهاحفرواالتىالشصاليةالجهةباستثناءالجهات

ام249ينايرفىعنهكضفوقد)التيرد!لويون،الىأقدرونإ،فووا

بعثةمعبالاشتراكبها،قامالتىالحفرياتأثنآءماكاليستر،)ستيوارت

الذىالفخارويدل،ثلجراف،الديلىر)صحيفة،الفلسطينيةالحفائرمؤسسة5

منأتدموربما،.مق0022عامبعديؤرخأنيمكنلاأنه،هناكعليهعثر

بكثيماا(.ذلك

الخندقعابؤقليلةبدرجةالمدينةاتسعت،.ماق005عامحوالىوفى

ولمامتلاًالخندوْ،الوقتوبمرورقدمَا،عشرينبحوالىالأماكنأحدفى

فىحرلهابنيتالتىالأخرىالمدنباسوارتورن)ذا،الكبيرةمتانتهللحوريعد

مدينةأنلبتثقدإنماالحديئةالاكتح!افاتكانتوإنالفتؤول"،نفس

منيظنكانممابكثيراكبريهاتتإثماداوعلإثااصتولىالتىالموص،

أنهداودفعلهماكلوالط،جدلموسميدًكبيربسورمحاطةكانتوأنهاقبل

ل!كماله)3(.بترميمهتام

لهلأبراج،بوصة02بسصكآخر!لربنى،.ماق002عامحوالىوفى

)1(343-342.,6591.p!ا,R..A .S Macalister, the Topography of Jerusalem,CAH
)2(43.،"..ister,op. cit؟.ولص!لث!ول.

)3(581.."..0.Eissfeldt, op.cit
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كاذإ!جد،،عغ!يرةاد+ورةااررينةكاشاوقدآنفا،إليغهاالمشارحفرياته

قدمما،هـ04وعرض!ااقدمَا،025يتجاوزلاْالجنوبإلىالشصالمنكلوا!ا

كما)1(،الضيقالفضاءه!افىتحثرالمنازلكاشاالمساحةههأدا-خلىوف

العصحيةالأحوالبتحس!ْالأهتماموكان،ومت!ضيةضيقةالشوارعكانت

بى4الانتفاعيمكنالذىللفضاءبالنسبةأهميةأقلأنهعلىاليهينظر

السورداخلفىالسكاذكلللواءالضرورىمنيكونعندما،اقتصادي!

)2(.الصين

والذى،هـ)3(صادق)ملكىشخصيةالفترةهذهمنالتوراةلناوفقدم

كهكاهن!)كانوأنه(أورشليمأن!ايفترض)والتىشاليم،)ملكبأنهوصف

العلى،اللّهمنمباركوقال،السلامعليه،الخليلبارلهقدوأنه(،العلى

مقمباركةكانصإنصاالمدينةأنعلىيدلىمما،)4(والأرضالسماراتمالك

إبراهيمعصرقبلماإلىتعودالتى،العتيفةالأزمنةهذهمنذالعلىاطة

يمكنالمدينةعنكلبرغرافيةمعلوماتأيةلناتفدملمالتورا-أنكير،الخليل

.(منهاهةالإناث

(ا)

)2(

(3)

(4)

انظر:.وكيز"ماكاليشر،يظنممايكيركبر!وسمدشةأن،كنيونكاللن5حفالر(دبتت.

72..em, ,6291-6191 PEO, ,49 ,6291 p!لع.K .M Kenyon، ! xcavations in Jeru

+.056391,59,".

.ister,op.ر344-343,05 citل!ول.R..A S

،ومقدسعدآأو،صادقوه،املك؟مقطعينمنالفينيقيةاللغةفىمكونصادقطملكىاسم

تحملهالكهنةمنطالفةبخدوطيمانداودأيامنفىااورشليمكاريخفىسالق31بقىوقي

لبهلكانصاثقملكىاصمأنكما،اللاويينعنمميزونوهم،الصدوقينطالفةودمى

اليهودىالعهدتبلالدييةالمدينةاهميةعلىيدلمما،الكهطمنأورضليمحهـامالممنجزءلم

يدحىأورنيمملككانيئوععهدوفى،والاضقامةوالصلاحالصيقيحنىالكلمةجزلأن

.4(0ص،الابقالمرجعزايد،الحمبدعبي)انلر:صادد.أثونى

.8-.1:2،لكو!

R.."!أ34. .A .S Macalister, op. ci
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)أوشاميم(أميرخيبا()عبدعهدمنالمعاصرةالوثلألقلناوتفدمهذا

.م(ق351-.)1367إخناتونالفرعونقبلمن(أورشليم=)أوروسالم

كانت)نماأورشليمأننعرفومتها،والاجتماعيةالسياصيةللظروفصورة

فىتشملكانتالتى،المصريةللسيادةتضعكنعانيةمدينةالفرَةتلكفى

ثمومنالخابيرو،لغزرتعرضتتدوأنها،وفلسطينسوريةكلالوقتذلك

ايدىفىسقطتقدالملك)أرضبأنللفرعونيكتبخيبا()عيدنرىفإننا

الأقواسرماةيرسلأنأخرىرسالةفىمنهيطلبثم،الخابيرى،)1(

أميررسا"للذلكبعدتتوالىثمهؤلاء)2(،الخابيرىمنالمالمثأرضلتخليص

ناحية،منوالخضوعبالولاءتفيضتقرييَا،وكلها،فرعرنإلىأورشعليم

،بفرعونالاستغاثةعنفضلا،الخابيرىومنجيرانهمنوالفزعولالشكوى

.أخرىناحيةمن

هكذا،مولاىالملكأالى:فرعونلىاٍخيبا،"عيدمنرصالةفىونقرا

أجثو،مراتوسح،مراتشعالملكتدمىعلى،خادمكخيباعبديقول

لقد،الملكمولاممطأرضضدوشوارداناميكليكىاقترفهالذىالعملانظر

أقواسه(رماةالملكلىفليرسل،الخابيرىأيدىنىالملكارض!مقطث

اورشاميمأميريكررأخرىرسائلوفى،.0،)3(للملكالملكأرضلاسترجاع

و)خولههويموتوان،الفرعونسحد.لمايلأنمممثما،ضكواه)أورضلمم(

إذا5:إليهيكتب،أورشليمفىمولا.لىعالردفرعونيهملوعندما)4(،عنده

أيدىفىفريسةتقعسوفممثلكاتهكلفإن،بخدةإرمالعنالفرعونتوانى

.الخابيرى،)5(قبائل

)1(.S A.R. Mercer, op. cit., II, .p ;727 .J .A Knudtzon and .0 Weber, Die El

877..Leipzig, ,1591 pءول,Amama Tafeln

(Y):28-91انظر..S..A .B Mercer, op. ciL, ،! L

.721()r!!".877;,05أ!.!!سا .S.A .BMercer"أء.!اس,Knudtzon!وله.

)4(288-286..r,op. ciL, p.S!محح.A.B Me

S..A,.B,05،ول.721)5( Mercer, op. ciL
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أصحابهاأيدىفىابكوداءنمستقا،أورشىاجمنرىالقضاةعصروفى

علىوالانتصار!هما،الاستيلاءبصتثلعلميشوعلأنذلكااليبوسيين

فسكن،طردهمعلىيهوذابنويقدرذامحمثمومنصادوْ،أدونىمليكها

سفرفيذلكبعدليشارإنهبلا(،أيه!أورفىيهوذابنىمعاليبوسيون

بنىمناحديوجدلاحيث،غرلحةمدينةأنهاءلى،أورضليمإلىالقضاة

الاستيلاءيستطعوالمالإسرليليينأنليحدزناالتاريخإنبلهنا،)2(إعرائيل

الىالإصرليليينوصولمنقرنينمنكثرولعدداود،أيامعلىإلاعليها،

.كنعان

داود:ايامعلىالقدس)5(

بفكرنراهوهنا،منازعدونإسرأليلملكوأصبحلداود،الأمراسنقر

كانوقد،الموقعحيثمنتوسط!أكشرحصينةنقطةإلىالجنوبتركفى

بعدةعلى،الخليلمدينةوهى-حبرونفىمقيحمامازالالوقتزلكحتى

منهابجعلأنإمكانهفىوكان-أورشليممنالغربىالجنوبإلىكيلا03

قدحبرونأن)اولا(من!الأسباب،يفعللمولكنه،الجديدةلدولتهعاصمة

ك!لكتكونلنرلكنهايهوذا،مملكةالىبالنسبةطبيعيَامركزمتشكل

،الجنوبإلىبعي!ةنقطةفىفهىمعَا،ويهوذااسرائيلمملكةإلىبالنسبة

لنإسرأليلرقبائل،حبرونفىليهوذاملكماكانإنماداودأن)ثانئا(ومنها

علىملكمابانفسهماختاروهالذىداودوإنمايهوذا،ملكيحكمهاأنلرضى

الجديدةللمملكةكعاصمةحبرونعلىالإبقاءفإنهناومن،)3(إسرائيل

صورةنىاليهوديةالآمةجماهيرأمامالظهورخطرداودعلىيجرسوف

موفكمايهوذيما،اجنبيماحكم!إسرأديلعلىيفرضأنيحاول،قبلىهـلك

:15.63كنوع)1(

91:13.نضاة)2،

)3(091-918,.M.Noth, op. cit., p

http://kotob.has.it



-5؟.لأ-

قبلامنشاؤلفب4وقعمايتجنبأنعليهكان)ثالثَاوفم،وقتئذ،ية،ل

)1(.لمملكتهكعاصحة"-جبعة!موطنهأختارحين

عليهيجرسوفذلكنإن،أفرايمأوبنياميننى-ششةاختياروأما

الوقثنفسفىوهم،ملك!اختاروهمنأرلكانواالذين،اليهوذيينغضب

منواحدةإلىافتقلىإذامعهيتسامحوالنفإنهمهناومزا،الأدنيينرهطه

إسرأديل)2(.مملكةقبائل

فىرأسهومسقطموطنهمنيجمللمداودنإن،كلهدرزامنوانطلاتَا

نىالعاصحةمذ.يخترلمأنهكما،الجديدةلدولتهعاصر-4امحم،"بيت

قبلأللمناطقمنواحدةفئولا،إسرائيلقبا!لليخضبلاحتى(أحبرون

يهوذا.سب!منقومهي!!ضبلاحتىإسرليل،

ال!ثعاليةالقبائلارضاءوفىالاستقرار،فىمنهرغبة-!اودفكروهكذا

أنفى-رالترددالفتورمنكثيرأوتليلبشىءالعريقاعتلاءهقابا!التى

نأ)أولا(منها،كثيرةلأممبابوذلك،لمملكتهبم،صمة!أورشليم،يتخذ

تثتركولم،محايدةمن!ةوالجنوبالشمالقبا!للنظرىهىإنصاأورئ!ليم

مملكةبينقلأو-الإسراثيليةالقبا"للىبينلاليبهااندلعالتىالحروبفى

)ثانيما،رمنها،الزمنمنردخا-اليهوذية)3(داودومملكة،الإسرأئيلإتالشبعل

يبوسيينكانواو)نما،)سرديليينأرلِهوذيينبكونوالمأررشليمأهلأن

الباحثبن)4(يعضزعمكماحيثييناًو-تهوريينليوسيي!وليسوا-كنعانيين

بلفيها،اليبوسييناورشليمسكانعلىالإبقاءمنلابدفكانثمومن-

مخالفَامنهاماكانحتى،الصرفةالكنعانيةوشعائرهمدينهمعلىوإبقالهم

.91:21قضاةوانظر:9021صداوداجاةطء،..بف()1

،2(-361.05,op.ciL..كا

(r)2:2ثانسموئل 1-r r.:373وكذا..W.Keller, op. ciL, .p ;188 .S.A Cook, p

)4(41.".,.Abramsky,op. cit., .p ;122 .S Yeivim, op.cilكه.
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ديارمنقرييةكانت)نماأورشليماًن)ئالئَا(ومنهاوطقوصه)1(،يهوهلد-ش

صغيرم،حصنَاتكنلمالمقدسةالمدينةأن)رابعَا(ومنهاداود،سب!يهوذا

وعرةمدينةكاْتالبلاد،فىالملكيةالمدنأقدممنواحدةكانثو)نما

وهىالح!وا!،علىالئمالمنأوالبحرمنأوالأردننهرمنللقادمالمسالك

بأنيفاخرونكانواإنمااليبوسييناًنحتىللغزاةمكشوفةغيرحصينة

فإن)خامسَا(وأخيرم،3(عنهلأالدفاعإمكانهمافى)2(والأعرجالأعمى

)كنعانية(عضائرفلسطنيةوسطفىهذاكلبعدكانتإنمااورشليم

الححمال)4(.أهلمنالمسالمةإلىميلاأكثرأنهملمدو،قديمة

فإنالحظرولسوء،أورشليمعلىللامحتيلاءيستعدداودبدأوهكذا

نفاٍثمومن،النصيةالمادةمصاعبانواعكلواجهتهقدالأسلابتقد-و

والحفرياتللموتعالطبوغرافىالفحصولكن،نجامضجدايأحداثترنيب

يبوسجدرانوامتدادطبيعةتمييزالممكنمنجعلت،الحديثةالأئرية

)1(

)2(

(3)

)1(

.46اصالسابقالمرجع،الفاروقى)صاجمل

المدينةأبوابأكلقواال!ويينأنإلىالبعضنذب،والرجالعمهاندفيرفىالباحثوناختلف

كفدمه،لهبفواوالحمهانالعرجلداودداركين،يالاضحكاماتواحن!واورجالهداودظهورعند

الألواحعلىاعتمينلقيآخر،رأىالى،،!اديناياجلوزب،حصونهمقؤعلىمحنميفى

أقمالتىطيماناحفالاتالىديروالنى)بركاركرى،فىعليهاعئرالتىالمصار4الخهة

بها!ثرمزلآلطرات!ها!رآالكامنوكانوللبلاد،لهالولاء!صضالحيثبونالحدفيها

كل5تائلاالجند،اشعرافىامامالنعلصهرؤنك،يخونا،الريخئىلمنولرعبال!ؤت

نظرالوئائقهذها)حدكلونعرفى،6النىهنائل!صهرأويذوبلينهاالقمبهذايحنثمن

أزىيفحلمنكلاصمورجلعمياءامراةفاكانظر5:ثئرلثمعمياء،وامراةاصملرجل

واطفالهزوجتهرمحهولييدهوأصمأعمىويصيؤ،بخناتيأخدالقحميااوالملكةبالملك

دلكبمثلتامرادم،والسالعرجأونفوافربما،كذلكالوصونفعلفربمادمومناوأتارب

جاثزعنكعلنانداوداضطرحتىبتا+لجهاالممليةهدهلتوقد،داؤجندلاخانةالطفوس

Qص،الابقالمرجعزايد،الحمهي)عد.بطولىيعملثرمبىلبنة -A4 V.

5-6.!لانصوئيل

.17عى،الابقالرجع،ظاظاحن
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رمعصإطا،الا"-تيلا؟إ-حدسصودطاحباقوةعلىاود6ئظخاوك!فالاقا-"مة

علىالاصتلاءفىداودحهااقيانتىاوساللاعقان!ثجرنعوفلافإنناذللف

ا)

.ييوس

)5:الثانىصموئيلسفرفىالواردالنث!أنفركم،حالأممطوعلى

المؤرخوصفمنيمدوفإنهالغزو،عنواضحةلفصبلاتبعطىلا!-9(

بثداءتأئرنمااٍ-داودجيشقائد-،"يوآبأنمتىهبن"بوسفاليهو!ى

ثمومن،اليبوسيينويقتلأولاالمدينةيدخللمنسخيةمحافأةالمتضمقداود

تحتتحرىماثيةقناةطريقعنالمدريخةداخلإلىرجالهة!يادةإلىأسرعفقد

منالبلادسكانحفرهاقدرربما،المدينةوس!إلىوتصل،الأر!ى

الداخل.إلىالماءلتو!يلص!يونجبلمحتاليبرسيين

هيئةعلىرمىالؤكاة،هذهمحنالكمفمففى،وارنشارل5بخحوقد

بينبوعالآنيعرفأ!ىا-الب!بزعمنلمدأقدمما،خصمينطولهل!لغسردالط

حفرةالكهـفهذانهايةوفى،سفلى!اإلى-قدرودأكاوافىفىالصذراء

المدينة،نساءمنهتسققىالجر،منمسطعإلىلتصلالماءمنهاذررفعيةراس

داخلإلىيصلأنالىالمكانذلكمنبانحداريصتيآخرصو!ابوهناك

اكقضفتقدداودقواتولعلالحمار،زمنفىالماءيتوفرحت!قال!لعةأسوار

.واحنلتها)2(.الفلعةألىوصلتحنىمجراهولسبدتالكهفمدخل

ربماالخونةأحدأنوبرى،القصةفىماكاليحشرأ"ستيوارتويتشكك

وإن،نفسمهلداودأوداودلجند،خلفهوالذىالعذراء،)ينبرعسرأفشىتد

معروفالينبوعلأن،الشخصهذامثلافتراضالضرورىمنليس-كان

سرلم،الأمريبقىأنصغيركفلسطنبلدفىالمستحيللمنإنهبلتمامَا

الماء)3(.كوجودهامبسىءيتعلقوأنهبخاصة

.ssfeldt,op.ه.ه.581)1( cit5.0أ

(Y)أ،01.".178وكنا:!47عى،الابقالمرجعاللر،جون.J Finegan, op. c

00(.343 )rحا(.R.A Stewart Macalister, op. ci
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قدالمدينةعلىالاست!يلاءأن-وىإنصاالعلماءمنفريقَاهناكأنعلى

الكلمةأنيرجونإنماالعبريةاللغةعلماءبعضلأنذلكآخر،بطريقتم

ولعل،)خطافبكلمةاستبدالهاالإمكانفى،)ينبوعأو)تناة،المترجمة

و)ستولواؤالخطاطيفالحبالبواسطةالقلعةجدرانكسلقواتدالمهاجمين

نأاستطاعواقدالمهاجمينأنإلىيذهبئالئَارأي!هناكأنعلى،أ(عليها

عنالمياهقطعمنتمكنوانقدثمومن،للنفقالعلوىالمدخلالىيصلوا

أورشليم.علىالاستيلاءفىبخحوافقدوبالتالىالمدينة

فىالمدىبعيدثححَاو-نودهلداودكتبنلقدالأمر،كانماواًي!

،)أوروسالم(،"ليوسمدينتهمعلىوالاستيلاء،اليبؤسيينعلىالنصرتحفيق

بخحكصا،الأجنبيةالبلادفىالمسالكمسدودةآخرأرضعلىقضىولذا

اسرأليلقباللبينحا"للايقفلهمعادحصنآخرعلىالقضاءفى

)مدينةإلىالمدينةاسمداودغيرماوسرعان،)2(الجنوبيةوبهرذاالث!مالية،

المدينةلحاكمالشرعىالخليفةبوصفهلأورشليمحاكمَاداودواصبحداود،

وأيهوذيونيسكنهالمالمحتلةالمدينةانللنظراللانتومن،السابقاليبوسى

اليهاانتقلدانكانوا،كماالأصليونسكانهافيهابقىو)نما،)سرليليون

)3".جنودهمنالمرقئقةعنفضلا،بيتهوآلوحاشيتهالملك

الدولةوعاصمة،الملكقاعدةهىأورشليمأنداودأعلنماوسرعان

القديمةالعصورنىورؤسائهمإسرائيلبنىامراءطريقةعلىداود،كانولما

فىسلطانهميتمدون-إسرائيلمجاوراتنىالقدامىالحكامعننضلا-

والحصياسيةالدييةالسلطةمقر،"صهيونجعلفقد،"افة،منالحكم

الحديثالعصرفىاليهودمنالمتعصبينغلاةيجدولمجميعأ،والعسكرية

97.صاالايقالمرجعإلير،صن(1)

(Y)46-48ص4الابقالمرجعزا!د،الحصيدعبد.

,M.Noth..ا.".191)3( op. ci
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وما4،،الصهيوفيأمنولسطائ!ماليهودفقراءأزهانفىسحرلمأكثرقكلمية

وفخاسته،رلها?فلمتهسليمانوأبهة،ضيهصتهوشدةفىاودقوةمنبهتقترن

وشعار12(.اسم!ناختاروها،العجيبالأسطورهـ.عرشهعلى

داود،عليهااسترلىالتىالمدينةفىكأيرمنبالغألافعليناذلكومع

اليهوديةالثلاثالسصاودةالدياناتأصحابيقدسهاالتىالمدينةأنهاصحيح

ليسالعالمئاريخفىاهميتهـاانكذلكصحيحولكنه-والىإسلاموالميحية

بابل،مثلعظيمماءلىمجرىعلىتمملافهىبموقعها،علاقةادنىله

بلى،قرطا!ةأووصورصيد15مثلالبحرعلىوليست،المتتابعةسصروعواصعم

طرقيالأنوذللفوروما،أْدينامثلالبحر،منإليهاالوصوليمكنلاحتى

مركزأدمشق!للي!ستأنهاكما،الوعرةال!جبليةاممراتابينتتعرجإنما

واحد،هامطريقالاب!ايصرلاkفإ؟الحقيقةوفى،التجارةقوافلطرقلملتقى

فإنذلكومع،فالجليل،نابل!ثمحبرونإلىسيعبئرمنيبدأىالذلل!

مختلففىالأسواقبينيربطلاأنهإذ،صرفةمحليةالطريقهذاأهمية

الأتطار.

ولامامَا،تجاريَامركزلمأورشيممنالطبيعيةالعواكلتجعللموهكذا

اللانينيةالمصلكةعهدأثناءقصيرةفشزةإلا،كذلكتكونانيمكن

ذاتتكنلممجاورأتهاانكط،م(01/1871-2/ا/7/990)15

بالجهاتثورنتوإنحتى،قاحلةالرصةعبلية11فالسفوح،اقتصاديةجاذبية

فىخطيؤنقصفهناك،القيمةالقليلةالخصوبةذاتالبلاد،منالأخرى

البلادعبرالرحلاتتجعلبالموتعالمحيطةالعميف4االأوديةأنكما،المعاه

مقوماتاهمانننسىيجعلنالاكلههذاكانوإن،محتملةوكير!جهدة

ولعلمتوفر92(،كاشا(والدفاع)الماءاقديصةافلسلإنفىالمدينةموقع

.18عى،الحابقالمرجع،ظاظاحن(1)

(calisler,op. ciL, .p ;334-333 .M .F Unger, op. ciL،." .567 (Y8ملا.R..A S
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الذ!اهو-إلي!اأشرناأنمبقوالتى-الخاصةداوددوافعبجانبا-هذا

بعدمنذلكلهايتحولم،وسليمانداودأيامعلىفلسطينعاصصةجعلها

تبل.منأو

اًسوارفئثشرةعملتددأودأنالتوراةنىنقرأنإننا،حالأىوعلى

ومماسليمان)1(،وخليفتهولدهأيامحتىهذهحالتهاعلىبقيتوأنهاالمدينة

عامحفرياتفىاكتشفتفدإنماالثغرةأذهذا،التوراةنصنصدقيجعلنا

وقتى،كسياجاستخدمأنهالمحتملمنبفاكلسدتأنهارجدوتدام!.4

ذلكب!عدنقدتتدكاشاو)ن،الرومانىالعصرحتىهكذابقيتولكنها

.2(الدفاعيهصوظيفتها

مكانماأ!بحتأنهاأورشليمإلىبالنسبةداودعصريميزماأهمولعل

العاصصةينقصالذىالوحيدالشىءكانفلقداليهود،الىبالنسبةمقدسَا

كافتالكنعانيةأررشليمأنصحيح،دينيةمكانةلهايكونأنهوالجديدة

اتتبستهماقدالحصو-هذالعادةطبقَا-كاشاوالتى،المقدسةأماكنهالها

أماكنهذهـ،الكنعانيةالعبادةأماكنأصبحتفقدثمومن،اليهوديةال!وس

الع!د،أتابوتنقلفىيفكرداودبدأفقدثمومناليهود،إلهليهؤمقدسة

دانما،دينىمعبدفىالوتتذلكخىيحفظلمالذىالحابوتذلكاليها،

الخالصةالعقيدةعلىوتبقىالصحراء،فىبالتيهالإصليليينتذكرخيحةنى

تص!.أندونهوسىلنعاليم

:537اولملوك()1 % Nالحوربنىطيمانأنالى5،:،22الثانىالأخبارنحر!يثير-هذا

الوادكلطوملأ،الراشاوعملالقلعةصنكماآخر،هـرعنفضلا،الأبراجالى،أعلا.المنهدم

يعدكانأنهيعتقيالذىالمسنعرضالضيقالواوىوملأ،بالريةالئرتهال!فةلبصلالأوسد

التىالشرفاتدكونأناحتمالالحديثةالأكت!ثافاتأوضحتوقدمنا،المالمنالمدلهنة

منكانالهجومأنصغ)ذاخصوضا،ينةالميعلىداودبهجومدألرتفدبالحجاؤملئت

المرجعزايد،الحمييعبد)انظر:.المياهموردعلىالحصولمعمتحيموكان،الئرقىالجلألب

وكذا:554-56عى،الابق

.J.Siomon, Jerusalem in the Old Testament, Leiden,,5291 .pF132

،2!346-345.".،.!.R .A.S Macalister, op. ci
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صيناء،ةفى،الم!صويةالعقي!.ةفىواتهح!حت!ورحدثففدذلكومع

إلهالآنأصبحولكنه،ف!حسبويعفوبوإسحاقإبراهيمالهالربكان

يكنلمسلطانهفإن،لهوطنلابدويأثمعبماكانا!إسرافيلأنونظوم،إمر،ليل

بذاتهتائمككيانالقبيلةعلىأىشخصيَا،كانبلى،)جغرافيَا()قليميَا

خاصبلذللإسصرليليعنأصبحثماالقبيلههذهيكونونالذينالأفرادوعلى

النظرية،النا-يةف!نبالاعتبار،جدهـة-فقرهارغم-كانتوتلك،بهم

الحملتمالاتحادهذاطريقوعنعثر،الاننىالقبائلا!دت،الأقلعلى

ذلكوكان،اشقلاَل!معلىوأبقوابها،ءمترف!ممالكبه!زمواالدىالمثترك

زادإسرأئحا!شعبنصوومععشر،الاثنىال!جائلرفيهـي!وهـ،عملمنكله

قوميَا،إلهَاأيهوه!أصبعفقدثمومن،ع!لكإسرأئيلربفىاعتقادهم

جعلإلىالمناساالوقتفىمشوًدىالتى()الروحالفكوةوأصبحمت

)1".وساقتدمعلىفيهاكمبديجبالذىالمكانأورشلإ3

كنففىكانوالذى،التابوتعنالبحثفىالفرصةداودوينتهز

انهزمعندماالفلسطنيينأيدىفىوقعولكنه،طويلةفترةيوسفبيت

يناملاأناتسمالملكأن(1المزمور)12ودوى،)2(أأفيقهفىالإسرلبليون

قريةأنهاوسجح-يعاريم،)4()تريةفىأخيرأوجدثم)3"،يستعيدهحتى

(هالقدكأغر،ىأميالتسعةمبعيةعلى،جويقأبوأيضَاتسصىالتىالعنب

بلادمناسترجعالذىث!يلوه،تابوت5.!نفأنهاكدمنقوضَاصندوتَا-

لأنهربصا،)6(النسيانغياهبفىمفهومةغيربطرقيةسقطئم،الفلسطنيين

)1(994..Sir Leonard Woolay, op. ciL, p

(T)167-166،كذا:(4:11ال!صمرئبل..M.Noth, op. cil., p

ا-8.:112مزمرر)!(

.6،21:72:أولصوثل)4(

972.لم2المتا.سالكابناموس)5(

()6362..A.Lods, op. cit., p
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يحيقأصبحفقدثمومن،الفلسطبنيونسلبهأنبعدمكانتهنقدتدكان

لهم)1(.مكانةلاالذينالحفاظأوالكهنةمنضئيلعددحوله

حيث،صهيونقلعةإلىعظيماحتفالفىالتابوتينقلأنداودوأراد

حتى،الاحتفالهذافىبنفصهداودشاركوقد،لاستقبالهخيمةهناكأعدت

فنضى،ملكهحاضرةالىالتابوتبعودةابتهاجهعنيعربانأرادحينأنه

ابنة،"ميكالزوجهاستياءألارتبطريقة،الطرقاتفىيرقصرجعلثيابهعنه

الرد)2(.فىلهافأغلظالمسلكلهذافأنبته،شاؤلاللةسح

للحياةمركؤمليس)أورشليم،منيجعلاننىداو!بخحوهكذا

العهد،)تابوتلأنذلك،كذلكالدينيةللحياةمركزلمبل،فحسبالسياسية

ثمعثسر،الاثنىالإسرائيليةالقبائللتحالخاالرئيسىزىلرم)الأثرهو)نما

بالبعضبعضهاالقباللربطتال!تىالوديةبالتقاليد،كلهذلكداودرب!

الحقيقةوفى،عرشهومصلحةالشخصيةلمصلحتهكلهذلكصتغلاالآخر،

منيمداالماالعالمىالناربخفىأورشلبمشنلنهالذىالعطمالدبنىالمركزان

غيرعنحدسَا-داودوأن،العملذلكنضإلىوبنسببل،الوتتذلك

التلقمةعلىكانربماوالذى،المدينةمذبحفىالتابوتأقامقد-يقين

بعدفيماسليمانشيدحيط،الثعمالمنالمدينةعلىالمشرفالدألرى

الكتابفىذكرهجاءالذى،صهيونجبلىفإن،حالاىوعلى،مبانيه

الجبلمنالثرقإلىيقعإنماوانه،الآننعرفهالذىغيرهو)نما،المقدس

وكذلكداود،منزلكانالمكانهذاوفى،الاسمنفسيحملالذىالحالى

،،6عى،6491القاهز،اليهودىالدفىفىالمهيرنيةأصولهالفاروقىراجى)صماعيل،1)

6-7.سموئيل

r-62:ثانسوثيل)2( I5اLAPالقاهرةاليهود،ايدىعلىالوراةمخة،نا!فحقىالدفىم

91'0l،وكذا:5144ص

6,,LeroyWaterman, The Treasuries of Solmon's Private Chapel, JNES

126,0,4791 p
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إنماالقديمةالمدنةأن،ام619عامحفرياتنتالجمنوكان،المعبد!أقيم

الكهنةوأما،قدروننحالابحَاهفىالشرقيةالمنحدواتعلىتمتيكانت

ملكيين،موظفينكانوافقد،المدينةمذبحفىبالخدمةيقومونكانواالذ!

.0نفسه)داودأبناءمنكانإنمام!نهمبعضماإنبل

شاؤللأنذلكالجديد،بعملهمالرضىمنكثيماالكتبةأظهروقد

لهولائهمفىل!ئككانلأنهربما،لحاريمئرلهفىلبلمننفاهممدانما

العاصمةفىوالنزول،التابوتمعيالعودةلهمداوددعؤكانتفقدثمومن

منالكهانأصبحفلقدلذلكونتيجةكثيما،ضأنهممنرفعتانما،الجديدة

ب!ؤتامانماداودإنبلأعداءها،كانواأنبعد،للملكيةالمؤيد-شكثر

وعينهم،رسمييندرلةرجالالكهنةمنجعلحبنوذلكهذ.،مناخطر

إلىبالأحرىأو،معهالبلادحكمإلىودعاهم،الأعلىالدولةمجلسنى

.rr)فالهيلهذاتحرمايحصتطيحونالتىبالوساللحكصهلدعيم

فىأقيمتدكان)نماالتابوتانعليهالمتفقمنفإنه،حالأىوعلى

قدالإسراليليةالقبائلوان،المحلبةالمعابدمنآخرأوواحدفىالسابقةالأزمنة

وهو-صهيوذجبلوأنلها،دينىكصركزاورشليممحرابالآنكرصت

عقيدةا!بحقد-اورشليمفىالعبادةمكانفيهممانالذىالتلقصةاسم

الدينى)3".فكلر)سر6ليلفى

:دلهمانا!امعلىالقديى،)6

عهدإلى!جعإفما،القدسلمدبنةالحظيمالامتيادأنفىربْلا

التىالهاعةالم!ثووعاتتنفيذمننسبئاالسلمىحكمهمكنهالذى،شيحان

.السلامعليهداودديدنا،العظيموالدهأحلامتراودكاشا

1(c26-8:1725ثاقصمولهل-: 02 ، n56-157صالحابق،المرجعزايداالحميدمحبدأ

,M.Noth."191.05وكذاة op. cit

.47ص،الالقالمرجعالفاروقى،إصحاعيل)2(

.191.p((r.ل!يلا،ط!,.ههءأع.
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نأالضوراةفىنقرأكناإنأنتا،إلىهناالإضارةبكانالأمميةمنولعل

نأكذلكنقرأفإننا،(داود)1()القدسمدينةسورأصلحوربما،بنىتدداود

مفصلاتخطيطانملكلاكناوإن)2(،أورشليمحولسوؤابنىقدسليمان

فإنناؤلكومع،سفرهفىلناحفظالذىنحمياسورعننملككماعنه،

فكرة،الأياموأخبارالملوكْأسفازفىالواردةالإشاراتمننقدماننستطيع

ويحممى:بنيامينياب()1!وهىالشرقىالجانجهنىالموجودةالأبوابعن

على!بطلتى:افرايمبابأ2(الشمالناحية،بقع،الأعلىالبابكدلك

بابمنذراعَا004مبعدةعلىويقع،الزوايةبابالضمالى)3(المشهد

مناسمهأخذقدووب!ا،المدينةجنوبفىويمْع:الوادىباب)4(أنرايم

على!بطلالشرقنحو!بتجه:الخيلباب)5(هنوموادىنحواتجاهه

)3(.الملكىالقصرمنمقربةعلىكانوربما،قدرون

)هيكلوالمعبدالملكىالقصربناءانفىكذكشكمنوليسم!ا

المقدسة،المدنةتاريخفىكبرىأهميةله.عصرأولإلىيثصير)نما(سليمان

هيكلعنالتفصيلمنبضىءنتحدثأنالأفضلىمنفلعلثمومن

الملكى.وتصؤسلبمان

عنماحدإلىمفصلةمعلوماتالتوراةلناتقدم:سليمانهكل(1)

،حالاىوعلى،الأحايمنكلفىمفيدةليستكانتو)ن،سليمانمعبد

أماكنمنسبقهمالبعضمكانعلىأقيمتدالمعبدأنالمحتملكيرمنفإنه

وجهعلىإعرفناهاالتىالمعلوماتأنكما،الكنعانية،"ليوسفىالعبادة

.59:ثانصموئيل)1،

(Y)2:1،9015أل!ملوك.

(r)؟3104،،02:2اررميا26:94لانأخبارا!ام13،15:135؟11:16،41لانملوك

:IVAنحيا9:21!زقال rr, :r rزكرياZjfl!::كذاtit

035,.R..A .S Macolister, The Topography of Jerusalem, in CAB,،)11,6591 p
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فىجرن،)أو)ييدر،فهنماك،طفيفةجدللموتعالسابقالاريخعنالتحقيق

زلكفإن،ايرراةلروايةوطبقَاالمعبد،لبناءكموقعداوداضتراه،نطاقأقىب

وألاصم،اليبوصى،)2(اأرنانبيدرفىالمرياهأا()جبلْعلىكان!انماالموقع

.نظرياتوهناك4المفترضالمكاننفسانهالمؤكدمنوليستمامَاكامفى

إلاكلىددالهاتجيانفىفلتولكنهاالمعبد،موقعحرلجدلاكيركثيرة

مؤلف!يها.رئرسفى

أنهايقال،شفولِة4عنعناتعلىبناء-ْمنعقيالإجماعفإنذلكْومع

ثنوجالتىالمس!ةالهضبةهو)نماالبناءمكانأنعلى-متو6لزمتصلة

ركم،اليبوسيينأييى3فىقحَاكنعانيَامكانماكان!والذى)مورياه%بل

فل!طنىلفلاحملكألْوجدهجاء.داودحتىالمتكرر،الأسرديلىالضغط

الببوسي!نأدفاوالظاهر،منهفاشترا.لهجرن!جعلهوقد،"اروناه"سصه3(!وسى "ا

أروناجعلمما،الإسرليلىوالاكصابالنهبرذالاتعلىدعودواتدكانوا

ان-عليهعرضقيوكان،الجرنثمنلهيدنحداودوجدعندمايدهثى

8،.ئاقلابخبحينالبقر-وكذا-واشتما..منهداودفرفض،بلامقابليأخ!.

رالرضع*4!لان!)صطدوللهرريممنعهظ!الذىالمكاناعلىالتوراأفىاان،اسمجاء)1(

لئ!هم4الههر،ينل،!اخنفيالقضمةهدهفى-دبيرخلاتمحل3لاحقفىلام

م!م5حعثدايلىمنالقر-!زكمحملطىكان!انماولدثأنررنألاصرونفاليهر،

ضلاه!االتلس،ا!علاستنفلد!دوعللهناطلهداودجاءحىار6ور،يىهيكل

22:ادكودنالمكرمة!مكة!دادالحادثولىهاصماجمل-تجلصلتناكما-دذ!حأنعن

...،.14عى،الابنالمرجع،كلاطحنا2

."اأرؤأ-6،24:)24الثانىسولهلمضفى3الا!ؤأ)2،

امانعاحيأنا!ك!هيكصيفىأىْا!لنبالنىالروا،تيعفىفاكانعجيش)3،

منقناطر!تحةفاضنرا.هذلكعن:فنها.نهكنتصبهأنارادداؤوان،اصل!لىغلام

،الث!ن،هـ)(ا326القاهز4343لما4المصطفىثارا(نجارالوفاوفاءا)إلحمهودى.ال!هب

شطاضانجلابخصينرابقر-هو-سبالتها-.جحبهرغمالتور6-روا!ة)نيل،نيهمنالاجد

24(.،12لان)ممرئل

37-38.مىالابق،المرجعظاظا،حناا-24:634لانعموئيل)،،
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أورشبيمحتى-جميعَااليهودبلادكانثفلقد-حالأىوعلى

واحد،كبيرهيكلسليصانأيامقبلييدو،على.مافيها،يكنلمنضسها-

فىأومجلية،هياكلفى"يهوه،لرئهمالفرابينيقربونالاَملون1وكان

فكرم!أولكانداودانالتوراةونقرأ.فى)1(،التلالفوقساذجةهياكل

الربمنحبسنألحبولابحْيلمهذهفكردهأنالا)صرأئ!ل،لربسا)قامهفى

نأيرىمنمناكانإلا،سليمان)2"لولد.العمِلهذايدخركانالذى

الشقق،داخلساكناللَة)تابوتلأنيبهنلم،الرببشاإقامةمنالهدف

اليهودبينالدينيةال!وسلتوحيدكانوإنماالتورا--بَعبيوحدعلى-

،الأخرى)لمحارسامحليحلوحيدمحرابافامةطريقعنوذلبنجميغا،

ثمومن،،شيلوهمعبدهتدميرمنذالبلادجميعفىانت!ئرتقدكانثالتى

للعبادا)3(.ضرعيةْاماكنالمحاريبهذهأصبحتفقد

خيففقدثمومن،دينهمفىالوثنيةخالد!مماسزعانالقومولكن

كلمةفاجتمعتالشعوبمنحولهمفيمنرالفنا،الاختلاطعليهم

:العيادةوقصر،الأخرىأ؟"الأماكنفىالمحاريببناءتحريمعلىالحكماء

حركةهذ.بهانتوربحانجيؤدوناورشليممعبدعلىالحيوانيةوالذبلألح

وابكهانةالمعبدمكانةرفع.الىكلهذلكوراءمنتسعىالأصلفىمميامصية

200001"َ"!يه)5".-بالخذمةتقومالتى

بحواملمتا+برلمكألىْافناالمحبد،إنشائإْعئدأدْ"ش!ليبادْليدوومكذا

التىدولثهوثراءفَئعنالمجاورةالأمأنظارليهرأنأرادفلفد،ودينيةسياسية

33401ص،الاقيالمرجع-،دوررانثهـ،ل3:2أولملوك1()

(Y)ا!اأ7:لانسمرئل.

،3(36...I Epstein, Ju 4 aism, p

.،17ص،لأنجياهابورلرايمالمقاد،عباس)4(

)5(22..C.Roth, op. cit., p
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علىخاضادين!ئاامتياز،يسيغشأن،اًسرتهئراءيخلدوأن،يهوه،5هـصاها

فىمثيلىيدانيهلام!طنماالعهدلتابوتيشيدبأنوذلك،أورشليمعاصمته

لمالمعبدجاذبيةلأنسيمانآمالخابثفقدذلثومع،وفخامتهبهاله

الإيمانفىقدسيةمنلهمايمْدروإنماثراء.منعليهيدلمانتيجةتكن

زيادةإلا،إسرائيلقب!للنظرفىتكنلمالباهظةتكاليفهأنكما،الشعبى

منفيهحاكان،وفخامتهالمعبدروعةفإنوأخيرم،والضراثالجبايادتنى

الذ-فىالإسرليليينالبدوهزلاءنظرفىالجاذبيةمنلهحاممارُصر1،الإساءة

.1(الأصلية!يهوهعبادةفىبسيطةتغاليدعلىجبلوا

مرضيَاراضيَا-ربًهجوارإلىينتقلأنتجلداودفإن،حالأىوجملى

فأخذ،الهيكلأقامةفىسليمانلولدهالفعالةمعاونتهيحمجلأدأأراد-عنه

بدائية،بلارةفى-ؤالونماعصؤفىاليهودوبهانللبناء،اللازمةالمواديجهز

وسنرىالدنيا،علوممنعلماوصناعةأوحرنةأصوليعرفمنفيهميندو

داودأمامالمحكنالوحييالحلكانالأجانبالفينيقيينعلىالأعتصادأن

بجمع)أمرقدداردأنالتوراةنىوفقرا،الربئهيكلروتفعحتىليسليمان

لبناءمربعةحجاؤلنحتنحاتمنفاتخذإسرأليلأرضافىالذينالأجانجا

،والأوصالالأبوابلمصاريحللمساميركثيرأحديدمداودوهيأ،اللةلمت

الصيدونيينلأنعدد،لهيكنلمأرزوخضب،وزنبلاكئير،ونحاسَا

:سليمانولدهمخاطبأداوديضيفثم6)2"لداودكثيربخضباًتواوالصوريين

ألفألفوفضة،وزنةأشهمئةذهبَا،الربَلبيتهيأتمذلتىفىأنذاها)

فثزيد،وحجارةخشبَاهيأتوتدكثير،لأنهوزنبلاوحديدمرنحاسئا،وزنة

فىحكيمومملدهشلالينخلألين،الشغلعاملىمنكثيرونوعندكعليها

واعملقمعدد،لهاليسوالحديدوالنحاسوالفضةالدهصب،عملكل

لها،نقداحشدمهاؤالىتحتاجلأالتىالأعمالأمامعك،)3(0الرلثوليكن

)1(414.21..A Lods, op. ciL,)p2-:22أل!أ!امأخار.,:

5()r16-ا22:4أولأيامخبار.
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حمالاألفمبع!ينمنهمنجعل،مئةوستألفاوخمسينوثلاثةامئة

لتحغيلوكلاءمئةوستآلافرثلاثة،الجبلعلىقطاعألفوثمانين

بناءإليناوردتالتىأوضافهحصبالهيكلفإن،الواقعوفي.!الشعب

داود،أعدهاالتىالبئاءموادكلكاشاهل:التساؤلإلىيدعونامماصغير،

ناأموحد.؟للهيكلمخصصة،والفنيينالعمالمقالضخمالعذدوهذا

منيظفرلمالهيكلوأن،زلكغير-براونلويسيذكرماعلىالأْمر-

أللأخرىلمبانخصصلدالأكبرالجاثببمنحا،الأملِيالنذرإلاذلكْ

،فرعونابنةزوجهوقصر،لسليمانالملكىالقصرامنها،الربتمجيدألصالا

والأبيية،جدلمالكثيراتلنسائهأعدهاالتىالاْنيقةوالفيلاتالبديعةوالصروح

رنضنَلمنخصيضاانيمتالتىالوثنيةالمعابدْوحتئ،المحتلفةالحكومية

.ْأا(سيمانأحبهنناللاتىجنبياتالاًالنساءمنالتهود

عهدمنالرابعةالسنةربيعففى-التوراةلروايةوطبفماالاُمر-كانبرأيما

الذىللمشروعالأساسىالحجراوضعأ.م()562!قعام)حوالىسفيمان

ليهؤفخم!قصرلمليكون.أعواماسبعةوساقفدمعلىقاْلم!فيهالعملاستمر

عشر.عامَا،ثلائةالعنلوالفعلة.الصناعمهرةواصلثم،قرونأربعةامدى

-ernعى،"ال!ابقالمرجعظاظا،حن)1(2 7r17-8؟:2ثانأيامأنجار.

فىختلفونولبههمالميلاد،قبلالعاضرالفرنفىحكمتدلحمانأنعلىالمؤرنجونكفق)2(

)فضلو.مقا-749329منالفترةنىانها!رىمننجهناك،القرنهذامنالفتزهذ.تحديد

ظاظاا)حن.م،ق)729-369الفصزفىألهابرىومن245(عىالاب!،المرجع،حوراتى

انهالصىومن،ق.م،من.79-329الفتزفىانهاكلىومن84("اصولفاتهمْالاميونْ

فىأنهاروىومق502(،عى،الابقالمرجع،احثىنيليبمنالقزفى

83ص!ا).ا+ما،كنا:4311عى،الصابقالمرجع،)مرسكاثى.م(ق)619-239الفتز

0172.p19-711منالفبزفىأدهادصىومن.+،أء."ه r36.مق(.p.اأح.هه,I. Epstein)،

W.F..م(ق)069-329النتزنىانهاهـىومن Alberight," The BiblicalPeriod)

from.ه.!ل!س!."1-012أ؟؟ Abraham t،(مق)639-962امنالفنرأفىأنهأيرىومن

81(.Land, .N,.Y Chicago,,9591 pاthe Holy9لمHistoricalAtlas).
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منواحدجناحوكان،رنساوهسليمانفيهيسكنأكبرصرحَاليشيدوا

وتصفه،كلهالهيكلمساحةأضعافأربعة،،لبنانوعراييتوهوأجنحته

إلىسليمانورسل.ذراعَا،ثلالونوسمكهذراغا،عمتونظوله)بأنالتوراة

يعطيهأنعلى،لبنانمنالأرزلهيقطعوابأنالصورى،أحيرامصديقه

فضلاهدارض،)ا"،كرزستوعضرفى،لبيتهطعامَا!نثلةكوا!ند"عسرين

لمالإسرليليينلأن،والحجارةالخحبهذالتجهيزالعاملةالأيد!عن

الالرازمنبنائينالفينيقيونكانحينعلىالبناء،أعمالفىمهرةيكونوا

.والفنونا)عمارةفىالممتاز

لنحقيقعليهالاعتحاديمكندليلأىنفسهالمعبدموتعلنايقدملم

مجردكهـونهاعنتزيدلاالمجالهذانىمحاولةأيةفإنهناومن،تصميمه

(4-044حزتيال)سفرفىالتوراةتوفرهاالتىالمعلوماتغيرأناجتهاد)2(،

بشكلتخطيطهاجمشعادةالإمكاننىتجعلالجديد،رلمعبدوةمفمن

)3".الداخلىوتنطمهالخارجىشكلهعنشىءتولليمكنبهماموًكد،

)6(الأولالملوكفىالتوراةتومرهاالتىالمعلوماتفإن،حالإ*طوعلى

أنمنعلى.ِالركم،الرافد-شوللادمصرلأث!روامعشالصثدلسهولهلناش!ح

)04(،والبذخالإسرافيوعلى،الفينيفيةالمحماعدةعلىيإعجابيشييالكات

والبنائيقالمعمارييناستخدامجملىاعتماد،-القولفيمكن،حالأىوعلى

القاهز،المحارفدار،35لماالظبرى!اريخ،انظر:72،5:6111:،612؟ملوإول()1

0،11!انظر)إ2،

.P..L Graber, Reconstruction Solomon's Temple,BA,,14,5191 .p 2F; .JL

Myres, King solomon's Temple and Other Buldings and Works of Art, PEQ

..-00111",08.,4891 .p F14

)3(.02895.,0.Eissfeldt, op. ciL, p

267.ص،الابقالمرجع،أولوا!هوج!لينةيمار،أندريه()4
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الفينيقى،النظامألبعقدأنه-سليمانقصراجزاءبقاياومن،الفينيقيين

371-متىأ)1"بن)يوسفاليهودىالمؤرخقبلمنبهنادىالذىالأمر

حولياتأستخدمااللذانكههفوMenanderالمؤرخانوكذا،(م051أو89

يوسفربطثمعليهصا،الاعتمادفيحكنثمومنلهحا،كمصدرصور

وبينصور،ملك،)حيراملخليقهسليصانصداقةبينذلكبعدأليهودى

لاالتخمينهذاولكنبالمعبد،يتعلقنيحاخاصة،المبانىلنحاذجأقتباسه

وحتى،حيراملمعابدلإلريةبقاياأيةتوجدلاانهإذ،التصميمإعادةفىيساعدنا

بعد،تكشفلمفإنهاعليها،العثوريمكنالتىالبقايابعضهناككانحظإذ)

يذكرولممعابد،بنىقدحيراماليفودى،-ان"يوسفمننعرفهال!ىوكل

2(.وشكلهاالمعابدهذ+مظهرعنشىءأىلنا

يدلاعلىوممانعلا،الطرازفين!قىهوإنصاسليمانمعبدل!دوانولكن

جزاكعلىالعئور،سليحانعحاؤفىتاموبالععلال!ينممالفينقيينأن

-Protoحةيسمىواحيان!،ه!محف!هأ!4للأ-سنىسابق-عمودتاجمن Aeo

ومعهصا،المقدسةللمدينةالشرقيةللحافةالفرقبةالفحةفى،أورشليمنى

الذىذلكيشيهحالط!تشكلالأرجح1علئكانتمبعثؤمنحوتةحجارة

وكالب!،بذلكشبيهةتيطنعنفيهاكئفالتى)السامز،،فىمقامَاكان

وليىتمجيوفىلهاأمثلةوجدتممحا،الفينيقىالطرازعلىصنحتأنها

سليصان!3؟+عهدمنمبانتوجدثحا،ضمان

العصقسهلفىتعناتأ"تلنىمعبداكتشف،أم6wعاموفى

يتكون-مثلهفهو-،سليمانمعبدمععامةبصفةيتطابق،هـريةبممصال

)1(3.5,,Josphus,Antiquities of the Jews, VIII

(2)895..Eissfeldt,op. cit., p05!ئ

لأ68ْ-ْص،الايقالمرجعزابد،الحصبدعبد)3(
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نأالواضحومن،مرنفع)1(ومحراب،عمودانأمامهايوجدوصالةمدخلمن

الشكليتضمنكانالميلاد،قبلالتاسعالقرنإلىيرجعالذىالمعبدهذا

لذلك،وطبفاالميلاد،قبلالأولالأل!بدايةفىسوريةفىللمعبدالمعتاد

صارتدصليمانأنيفترضالذىالفينيقىالمعبدأننفترضانيجبفإنه

الثكلهذااتبعقد-نفسهصليمانمعبدوكذا-معبدهبناءفىمنوالهعلى

ناالافتراضهذاوبؤكد،)ثميلوه،معبدإلىبالنسبةممذلكوالأمرالمعتاد،

ماالفترةالىووجعان،شان!افى،كنعانيين-)مصريينمبعدينهناك

انعنفضلاهذا)2(،المحرابنفسلهماكانا،.ماق14،2القرنينبين

لهاوالرومانيةالهلينستيةالعصورإلىترجعالتىالمعابدمنكثير،هناك

وفلسطينسرويةفىتوجدلاالواتعفىوهى،النوعهذامنمحراب

عديد،أنالواضحومن،والغربالشرقفىبعيدلمأيض!توجدولكنها،نحسب

عوريةطريقعنالمتحضرالعالمفىانتضرتالتىالدينيةالعبادةمظاهرمن

المعبد)3(.تصميمفىالخاصيةهذ.تضمنتتداوفلسطين

إلىي!تطلعانالىمضطركانإنماسليمانفإن،حالأىوعلى

وطنيةنقاليدالا،إسرأليلفىلديهتكنلمفهوبلاد.،خارجلمعبد.نماذج

المصرىالفنتجا.بريمةاليهينظركانماومعكئير،،لتفيدهكاشاماقليلة

لهأمر،ونظامزضرفةمنالطابعينمنكلبهيتميزكانماأنالا،والبابلى

هوالمباشرالمصرىالتةليرفىالسببهـجعوربمابها،المعثرفحقيقته

البابلىالتأثيرإلىبالنسبةالأمركانلان،المصرىللبلا!سليمانمصاهز

يف!ر.أنمنأصعب

)1(WY. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, .p ;142-014 .C .W Mc

8aan..ع Expdition of the Oriental Institute, AJA, ,3791 p3شEwen, The

(A.Rowe, The Topography and History of Beth- shah, Philadelphie,,0391 .p (Y

995.4.0 p24.91,ههء.أ,pis.,,24;56 .O Eissfeldt

(3)995..WEAlbright, op. cit., .p;202-501.0 Eissfeldt, op. ciL, p
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علىكبيرأثروالبابلىالمصرىللطابعينكانفقد،حالأىوعلى

منوالبابليين،ناحيةمنالمصريينبفنونقدوتهماختلطتالذينالفينيقيين

الحرفييننشا!عنالإسرائيليةالتقاليدتحدشاوطالما،أخرىناحية

التىايأرزأشجارأتفينيقيامنأنكماوتكيد،وضوحبكلالفينيقيين

للأعمدةالفينيقييناعشخدامأنالمحتملومن،لبنانوعرأبيتعليهاتام

ناحيةرمن،المصريينعندالحجريةةالأعميبهتقوممايؤدىكانالخشبية

الأرزأشجارتمامَا-كفينيقيا-استخدمتاقدولابالامصرفإن،أخرى

البحرأنف!هالم!ئكوكمنأثهكما،الداخلمنعوارضأووأسقفكرو،لط

بنىربماولكنه،البابليةللرمزيةتجديدهوثوؤاعضرباثنىالمدعمالبرونزى

أسلوبهوالمدخلمواجهةفىالمذيحوجودأنإلا،فيتيقيةأنما+اعلى

ملاءمة؟كثرالحجارةكاشاببنماالآجر،منبابلفىيشبدوكان،بابلى

وذوالتخيل)الكروليم،)2(استخدامفىالتوسع1أنالىهدا،فلسطن)1(فى

01.كذلكبابلىأصل

2(

;9-348 K.M. Kenyon, Archaeology in the Holyْ.R..A .S Macalister, op. cit, p

.64ل!أ.0ول3.7-:

لأنهمآخررأىعلىوسغلوتات،أبخعنىيرىفيماملائكةوهم،بIرك8منرد.جمع:الكر،!م

تظللأنهامنها،أخرىبوظائفيقومونلأ!لما،افةرصالهحملمنالملاثكةثعمليفومونلا

هيكلا،يتخذهاموصىكانالتىالجمةستائربصرزهالز!نْومنهالها،بتمالينالحهيكابوت

تحملانهاومنها،النالوتروجدحثيتداسوقصالقيسبعنيفصلكانالذىوال!اب

الحيا-،ضجرأنحرسأنهارمنهاأورضيما،هيكلالمحفوؤ!ورمالزشانهاومنها،عرئهارالزفي

المجنحةوالثيرانلىفينيقيامصرفىالمجنحةالفولأ+!تصاثيللئبهأنهاالىالباخنيعفى!بذب

الفينيقين،الكنعانيمنمنتادملأليربالتكيدالهاالىالبعفىذمبفقيدمومنواضور،بابلفى

هو"دالير)نما)نانوراساسدجممنالمركبةائكالهاأنالقولمنيمنعلاهذاكانالان

عى،الابىالمرجع،موصكانى2/9577،المميسالك!اب)ماموس.واضحمنكثرمصرى

.0.01وكلا:؟0412286-792

,9918 Col.;743-741 W.F. Albright, op. cit., pأ!,T..K Cheyns, Charub, EB

.106-006.".،;216-148..0 Eissfeldt, op. cit
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بالبرونز،وزخرفتهاالداخليةللعماؤوصفاالجلوكسفرلناويقدمهذا

التائيرنناٍالحالينكلاوفى،الخارجمنللمعبدو!فهمنوضوخاأكثر

فىالأخئابحضوفإنذلكوعلىواضحَا،ليدوالعملفىالخارجى

فىشوريةفىتعودهـالقوممامععامةابصفةيتالابقتقر!فىيذكرالجدران

علىالزينةتأثيراتأما،والمعبد)1(القصرلمبانىالذاخليةالجدرانتغطية

نإنها،الأبوابعلىوضعتوالتىوالمدمةالمتحوتةالأعمالوعلىالحشوى

خاصةالصناعيةوالمنتجاتالفنونأنواعكلفىاستخدمتالتىتلكتطايق

مناطقوفىآسيا،غربفىاكتضفالذممطالعاجعلىالحفرأعمالفى

والسوريين،الفينقيينتأثيرغتجاءتوالتى،المتوعطالأبيضفالبحرحو

علىذلكوينطقورلجهأ2(،رسوريةولابلمصرفىبو!وحذلكظهروقد

معبدالصورىحيرامعمالبهازخرفالتىوالتعشيقاتالبرونزيةالأعمال

تبرصفىالعجلاتذاتالبرونزيةالأحواضمنعددعلىعثروقد،سليمأن

لسليمان)3(.حيرامعبلهاالتىتلكتشبهوهى،.ماق...عامحوالى

فىفرتالتىالأجنبيةبالنماذجيتبلقفيماأهميةيقللافإنهوأخبرلم

ول،19الملوكسفروطبقَا.لروايةCherubimالكر،ليمنماليلسليمانمعبد

وكثى،الزيتونخشبمنصنعوقد،المحرابفىيقف)نما"الكرودين،فإن

يمكن!فإتهالحالةهذهوفياذرع)"،عضزالواحدارتفاعوكانبالذهب

"البهروديم،أشكاللأنونظرلم،الفينيقيينالكنحانيينمنالتأديرهذاانالقول

Cherubimط!وو،،إوأجنحهإنسالىْورأسأسد،جسدمنل!كولىْكانصإننا

)1(,.W .F Albright, The Role of the Canaanitcs in the History of Civilization

.London,6191 ."، F22

)2114006..Eissfeldt,op. cit., p!ءهش

)3(,Israel,.p .F152 .0 Eissfeldtاeology and the religion ofأل!كه+.W .F Albright

.op..ه! ciL5 p

-6:13.28اولملوك)4(
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منعاجيةقطعةوعلى،بيبلوسفىحيرامتابوتعلىالأشكالهذ.وتظهر

وقد،ا(الحافيمنمصنوعمجدومنللعرش!غيرنموذجنضلاعنمجدو،

أسفلالتابو!،وضعكما.،معبيمحرابفىالتم!ليلهذهسليحانوضع

فىالتابوتبهاوضعالتىالطربقةنفللْدسليمانأنالواضحوعناجتحتها

سليهانمعبدبناءقبلالفلسطينيوندمرهالذىالمعبدوهو(ryeشيلوهمعبد

عنراضحةفكؤلناتقدمواضحةأساس!لهرمارالت،الزمانمنقرنبحوالى

التدمير+(.تبلمظهره

منالعامةمميز6لهافىكثير،تقربفكاشاالهيكلفىالعبادةلأما

وإن،صوريةفىالشمرةورأسوفينيقيامصرهياكلنىالمألوفةالممارسات

رأيهفىبذلكتوحىصحيحما-كحاسعيدحبيبوبحسبه-القولهذاصغ

وفضحهاأدانهاالتىالغر!صةوالعباداتبها،ازدانالتىوالحلىالهيكلأعمدة

المصرية،الشصعبادةط!وسأنفلابد،المتأخرونالمدسةالأسفاركتاب

مثلالدينيةالنهرينبينمابلادوحفلاتالكنعانيةوالتقدماتوالذ؟لح

وقد،الم!بهىالمعبدذاتفىالقوممارسهاقدوكيوها،)تموز"علىالمرأئى

النمطعاء!آشوريَامذبحَا.م(ق71)735-!فىاحاز،الملكفيهأقام

لادمض41(.نىالسومرى

بدينهمانتقلانهورغملليهبرد،روحي!مركزمكانالمعبدأنركموهكذالا

عليه،الكليمموسىديانةعنارتدواأنبعد،الآلهةفيهسَعددبدألىدينمن

ذلكرغم،بالوحدانيةتنادىعقيدةإلى،ظهرانيهمبينفىالماوهو،السلام

باشرهااكىالطقوسبسبب،)اليهوديةالإسرأئيليةالحقيدةعنابتعدكله

الواتعفىهىالطقوسوهذهبهاالإيمانعلىاليهودىوحرصالإسرليليون

006-106;ح.هp.8."!-ا216-148)1( .W.F Albright, oص!."ه8!ع'.O, Eissfeldt

M.Noth,هه0ء!ط،167.05-166(؟)

(3)106..0.Eissfeldt, op. cit., p

(f)الأصقفية،للكنبةوالئرالتايفدار،أالقاهز،ألأ3ص،الحالمأد!انصيد،حبيب.
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عباده،العبادلمنبحنكبصروالفروابعل،عبادةمنمس!مد-كنعانمهطموس

لذللص،المت!رةالمححتقرةالزراعيةبعلأاوعيادة،المتبديةاالصجراوبة،)يهوه

منالأعيادوايهةالعافةالحياةأبهةمعهاليتخبو،الملكيةتوريحْبويبهدلم

الأسباطبينجمعتالتىإلرابطةهذ.تتحللأخذتحتىا،ودينيهقومية

العقالداوريثةالطقوسهذهفيهانأمحت،ثاني!الدينيةرالعق!ندأولا!الإمر،ليلية

ثانيلاأ(1.الوجودإلىتظهرأاليهودية5الطقوس-وأخذت،:.القديمةالوثنية

"بعل،مطاردةفىينجعلمالظاهرىالتحولهذارغم)يهوه،اناْكير

التىرالحضاؤالاستفرارمبنئيتذوقأخذتدالإسرليلىنالمجتمعلهلخا!ة

"اليهويةأالعقيدتينبينيوفقالمجتمعاثحدوهنا،.وديانته)بعل،يمثلها

هذا،الثور،21"اوهوالابعلأ)برمزمحتفظأ،يهؤ5بخدفأصبحأ،البعليةو)

فىتوجدكاشاوالتى،وكيرها)3(ه"عشتارتالإلهة3تماليلجانبإلى

كانإنحاهذا،-معبدسبيمانإنهـىمنفهناكوأخير،،)4"-الإسرائيليةالبيوت

فيحا-رتلكفتر"ه"،بعدإلالليهود،اعامَامزارلميصبخولمخاصَا،معبدم

مقبولة.جم!رمبألغة-أظن

ْ.5عى،الابقالمرجع،ححت!نمْزاد)1،1 2. V.

فىقرنشجمدأنناعناطا.فضلادور،5صرؤفىوسيسيضؤر!هالقيالعصورفىيهؤ)2،.كان

لااه(+.8:سص2215:لأنملرك33،5:هـخروج12:28أول)ملؤك،مذب!

!دانتا!)ن،الملكيةصرفىالعبرانينعندمقدحدالودأيكونود،وعثازت!سل"جموممان)3(

نربم-ليما،العلامعيهإلياسْوهو-6الدلياالبىمحا!ر)أخاب"أيامعلى8هـيحلعادأ

أوملوكص4الايقالمرنجعنلن:،ديتلفكهرماعنأوضخا

لالتويهتالاذالمرطنكألياس)لان.لغالى:قولهفىالكلركمالفرآنئيرهذ.كلعبادةا

ةآا،الصافاتلأولمئ،آلائكم،ربئركماثة،ألخالقينأخنوللرونَولألدعون4ثقون

016-لم26الرازكلطاالفخرلفحيرا276-277،لمال!عو2َلفسعرأىودالر:233-2361(

-ااهلما5،القرطبىلفيرا992لم2البيضاوىلفص،9!9الم23الطبرىكفهرا161

نفسبر56055-.41/560القاصمىلفبرا41-.138لم23لألوسهـثفحهرا91

لم7كئبراينهـدفع!بر92TA-6هلم5يالمالورالئفيرفىالمت!ورالدر08-182لم23الطبرمى

92َ2(.،/لأالنفى،لفيرا7993-8993لم23الفرآنطلالفى31-532

225.ص،الابقالمرجعحى،نؤاد)4،

L.هـحا163-161.05()0 Waterman, op.ci

http://kotob.has.it



-766.-

بمناسبةكبيماحفلاأقامإنما،السلامعليهصليمانانالئوراةفىونقرأ

رؤوسوكل،إسر6ليلشيبرخإليهدعاا(المعبد>فىالعملعنالالتهاء

وعلى-الجميعوأن،1داود،ميبنةمنالرفيعهيتابوت"لإصعادالأصباط

لاماوالبقرالنخعن"يذبحونهالتابوتأماماجئمعواقد-سليماقرأصحهم

أىاذ:رصرلياقلتفقالت،للتاسوضعبيتأولعن!،النبىةسلالهفرأياأنرروى

الأتمى،المحد:تا!.Jإئدمقلضلمآهالحراالمبد؟تالأولأأالآرفىنىوشعصحد

سلم)صيمعده!وفبلالصلاةأثرمحكوأ!عا،سةألىسن4قال!نهماأكم؟فلت

-nv.014.لم5أحمدلأماممندهم7191الفاهز،الحبدار،-153801لم2 r،

هـا937عىالفرطيى،الفير563لم2كثرابندفيرفى22لم7البرىلفهرالحبىاطبعة

.،7391ثمامز،6-لألم،نفالمنار

سيصانوأن2أ،ال!راال!تبا+لىهرللراهيمأنسJutعلى،!لاال!فالحديثهلاالاروقد

جنفرأبو؟بففددمومنآ،عاألفمنيقربما!ينهماالأقصاالمبديانىهو

لا!ضحهحاهبينمامدةعنوالسوالأنبناء،كرالوضعايأنالآدار،معانى"ضرحفى،الطاوى

داودقبللأنباءبحفىلأقصىالمصجدبر!عيكودأنفيجتكلينلهمايىمامدةعن

ابارلنرصاص!رأن15312(،ملمصحح2)مامقذلك.يحديا.لم،وطهصان

!بنولممجل!المكللاححلولوي!هصصدلآنهشحبف،النفرمداأنكلى)لما7،لم94

ل!فيالضهريرايمبأنالقرلمحلىمنىذدكاندم.نجدةاومئأبل!نأصىلما،نجه

و!ىهنامر!،نعننيكدنالكنلمد)نمحمول،ذلك!صالمملىأرفىبنللباثهمد

.له،مبئأكانط!مانوأن،!وبالتلى!تأص.الدىأنفيكههالقم"اين

لأصوضعالدىهر،اللامعيه،الخلل!لرأهيمان-!تينغيرممنحدضا-لأط!)ننى

وهىبيت،،لولهى4مسبيأوياصكحيبئ)نطسلمروا!ةانأساصعلىالمقدىلبيت

زار)نما-ثموراةلرويةلجقأ:)براهبم.أنأيابيوعلىالمنارلفرصاجابها!تجألتىالعقبة

فىمن:الحاوبالكخيرأأقاوأت،الحلناثهيهإمنسادفههـملكىهناكوقابل،الفدكل

!حنعماهناكنبضىلموشجبررذ.،عدممراوبلرطات!لوليتضكيمىْ،خاصةفلطن،

اليهذبناماسح!كان)فاأنهعنفضلاهذا،القيسفىالىء،نف!هفملقيبكرنانمن

دراصات35،القدالحرليدارغفىأدراصاتلاإمةصادراصاتوفى،اليراتهذ.فىقبلحمن

بنىقد،أيه.م؟ق-1765ا49)،0الفتزفىب!اضقد!ساهيمأنمن،الكركمالقرذشتاريحة

بمديتبىا!لجدلأمسىوضهأوبناؤيصبحئمومن.م،ق1824عامحوالىالحرامالبت

"بناءعنتفببليةفىراتبرافظر:مفبولاهأمرآ،م(ا"ق784عامحوألى)اىعاممايأربعنذلك

2811اب9هلم3االكريمالقرآنمنلارخبةدراصات،مهرانييرمىمحميالأفمى،:المجي

هـ.،بر:.-.ا88!بيروت
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فىمكانهإلىالرفيعهدتابوتالكهنةواًدخل،الكثرهَمنيعدولايحصى

ملأوهنا،الكروبينجناحىتحثإلى،الأقداسقدسفي،البيتمحراب

الطمَوسأداءعلىبقادرينكانواماالكهنةأنحتى،الرببيتالغمام

هذاولمل،،)1(الضبابفى)لِسكنانماالرفيأنصليصانويعلن،الدينية

عرفمَاليكون،الأقداس"تدسفىوضعقد6"التابوتأننىالسببهو

الخفية.الربانيةللضرة

إلىالحارةصليماندعواتA(:)53-22الأولالملوكسفرفىونقرأ

ثمالسماء،ْإلىمبسوطتانويداه،المذبحأماممنبعدهاينهضوالتى،رئه

إسرائيلخرافأمامالكريمالث!بىيعلنثم،إسرأليلجماعةكلولياركيقف

ديانةعنأيامهأخرياتفىارتدتدأنه-وزورلمكذب!لهمتهوالتى-الضالة

آخر،وليس،اقةهوالربئأنالأرفقشعوبكلليعلم5قاللا:-آباله)2"

وتحفظونفر،لضهنىتسيرونإذإلهنا،والرفيلدىكاملاتلبكمنليكن

منأييهييتاوعلىعليهأسبغهاالتىانعمهعلىالربئيشكرئم5،)3(وصايا

هذافىيدعونهحين،اسرأليلبنىدعواتيجيبأنسبحانهللاهسائلا،قبل

)4(.خطاياهملهميففروان،البيت

عددلمبلغتوالتى،اسرأليللإلهالذبالحبتقديمالاحتفالاتوتنتهى

ألفمئةالغنمومبنالبقر،مناثفاوعشر-ش)ائنينالىوكلجدم،كبيرم

لستوهنا(،،)ْالربلمثأسرائيلبنىوجميعالملكفدئمنأفا،وعشرين

إلا،يهوهلرئهارضاءسليمانمننقدمالتىالضحايامذ.لكثرةسببَاادرى

يرىكحا-وليسالتوراةفىالمعتادةالمبالغةقبلمنذلكيكونأن

الدامية،الميولهذهكانتفمهما،الداميةسليمانإلهلميرلاررضاءلوبون)6(-

ا-13.:ملركال!8)1(

06-8.61:ملركأول)3(

62.6-ه8:أولملوك)5(

.ا4-ا:ااأولملرك)2(

.،25-.8:أ!لملرك)4(

07.عى4الاقيالمرجع،لوبونجرضاف)6(
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فضلا-البشريةبالقرابينومطالبتطالدماءلإراقة،أيهؤحبكانرمهما

أويذبحسليمانيصتصرأنمن!يماالمقبولمنفليى-الحيوانيةالقرابينعن

كاعل.أعوعلمدة،انقالاعبلا،بالذبحيأمر

فىوقصؤسليصانهبكلتصفإنماالنوراةفإنالأمر،كانماوابما

الجلالمنحالةفىرتصورمماخيالئا،وصفَا5-8()الأولالملوكسفر

مصةمناس!خربخالوأننا،جمدلمن!ذكرانعل!ناث!جبذلكومعوالعظمه

داخلوضعهماالاماكنفىانهلوجدنا،سليمانمعبدأطوالنفصهاالتوراة

أصغرالمعبيملامساحةإنبلالضواحى)1"،كناسىمنصغيرةكنيسة

2(.ارتفاعهانصفعنيقلفىبكاد،أالصخرة)قبةمنبكثير

تصو!فىاسهمقدالأولالملوكسفرأنويلزأ)هربرتيرىهنارمن

مليحانمنثآتقيستإذاالحقولكن،وفخامتهوأبهتهصليصانمجد

الآخر-ش،الفراعينمننفرأو،الثانىرعمحعيسأرالئاكتحوتصىبمنثمات

التواثهمنتبد،صليمانمنضآتفإننصر،نبوخ!أرالثانىسرجونأو

اليهود!ة،البلادأنحاءجميعمنأقبلواالذ!نالعبرانيونوكان،الهيناتأ3"

لومولاالدنيا،عجالب)حدىأنهيعتقدون،الهيكل)قامةفىليعحلوا

الىهيكلهميعيلاالتى،ونينوىلهلابلطيبةْهياكل-سوالمفهم،عليهم

مذك!42(.ضي!جانبها

فى.م(اقIA-4ا)594)حتضبسوت،الملكةمعبدالعبرانيونيرلم

فى.م(اق10114436!الثاكتحوتصمعابديرراولم،البحري)5(الص

1(77..H..G Wells,A short History of the World,,6591 p

(R..A .S Macalister, op, cit.."،.348 (Y

H.G. Wells, The Outline of History, .p .287 l1(

275.عى،الابقالرجع4د-سرأنضول)4(

جبع!ى40،5-706ص،0791الفاهز،القدبمةمصرفىالعماز،نكرىأنورمحمدانظر:)5(

جمالمحصدومراجعةفريد،وشفيقحئىلبيبترجمة،النيلوادىفىالمصريةالآثا!،بيكلى

وكذا:.،1731)القاهر)،9801-6ص،الالثالجزءمختار،الد-ش

8091-4918.,aville,The Temple of Deir el- Bahari, 7 Vols., London!ف!ل.
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الاحتفالاتوصالةالكبيرالمعبدعنفضلا،وأرمنتحايوومدينةقفط

بلادوفىالحودانفىمعابدهحروالىكما،ا!رنكفىالسابعوالصرح

تز-شالتىعسلاترأواولاوالدلتا،الصعيدفىالهامةالمدنجميعوفىالنوبة

وروماالقسطنطينيةفى-واًمريكاأوربافىالكبرىالمدنميافىيخاأهمالآن

لِشتهرلمالعدآالثاكتحوتصأنمنالرغمعلىهذا-ونيويوركولندن

)مبراطوريةأعظملمصرأقام،ليارىلاكمق!للشهرتهبقدركبناء،التاريخفى

منإقليضاتعدو!ْفيها،سليمانمملكةوكانت،القديمتاريخهافىعرفتها

أقاليمها.

أبىصاحبفهو.م(اقا-092224)الثانى)رعمسيىوأما

عنوأمابنالها،فىاليهودتسخيرإليهالتوراةتنسبوالتى،رعمسيس

الكرنكوفىالرمسيوآوفىأبيدوسفىالعدمةمعابهنذكرأنفيكفى،آثاره

فهومعايدها،واروعأكبرالنوبةفىشادانهعنفضلاهذاالأتصر،وفى

الوالىدهليتحسينوجرفالسبوعرادىمعابدحفرأوببناءأمرالذى

أهلمماالظنكلوليص-أظنفلاهسمبل)أبوفىالرائعةهدرتعنوأماوالدر،

يقومأنمؤرخأو،أ+لرىأىإمكانفىسليمانمعبدولينلمنهاالمقارنةأن-

بدلؤيدلىأنيحشطيع،الجادةللمقاونةأرجهبينهمايجدأنحتىأوبها،

مصرمعايداعظممن،ريبدونهما،سمبلأبومعبدىلأنذلكنيها،

ليعتبرالكبير،سمبلأبومعبد)نبلجميعَا،أروعهايكونالمإن،القديحة

،شاهدهمنكلبهفتنوتد،البشريةالعمارةتاريخفىنوعهمنالوحيد

لتصفلأتلامهمالعنان،الكتابتركأنالفسعلىتأثيرهمنبلغلقدخى

)2(.احاسيسمنقلوبهموفىسثاعر،مننفوسهمفىانبمما

الأصكنيرلأ،الناكرعمبىعصرنىالخارجىرالعالممصر،مهرانيصومىبحمدانظر:()1

.(28-3/277مصر،:للمزلفوانظر!IT-46ص،9691

.14،ص6291الاسبهدريةجامعةمطبحةعبل،أبو4ميخاثبلبخيب)2(
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بأعمالسليصانهيكلنقارنأنإلىصاجةفىلشاأننالهلدهى

)1"،ومنقرعوخفرعخونوأهراميعرفنكلناالفراعين،منالعظماءالبناثين

مندسته،فىالمعجزالاتقانمنخوفوهرمنىما،ايأقلعلىأوفيها،وما

عجائبإحدى--فىالوما-كانحتى،نسبهوجمالت!يطهنىوالدتة

تاريخوثالقمنوثيقة-وبل!ونجرنالدكتوربقولكما-إنهبلالدنيا،

لفد،المادبةالفؤفهرفىالإنسانممطؤعلىرانعةببنةفهو،الب!ثرىالدهن

علىالخالصةبسيطرتهالخلودقهرولمليكهلفسهالفرعونمهندسحفق

-)1842افاكأمنمحات"لابرنتأيعرفوكلنا،)2(الماديةالقوى

،الأرضتحتنصفها،كرنةآلافثلاثةيحوىكانوالذى،.م(ق7917

كشاهد،،"هيرودوتيصفهوالذى،الأرضسطحفرقالاَخرالنصفبينما

قدرلوإذ،البيانوصفهعنيعجزعملوهو،بنفسىرأيتهالقد:بقوله،عيان

عملالبدتاليونانشيدهاالتىالفنيةوالآثارللمبانمعرضأيجمعأنلامرئ

اللابرنت،)3(.5هذامناتل

:سليمانقصر)ب(

ذلك،صليمانايامعلىاستيطانهابدأتد)نماالغربيةالهفب4أنيمدو

يقيمأناللائقغيرمنتعتبرانهإنماالئانى)"(الأخبارسفرفىالتوراةأن

فإنثمومن،،يهوه"بيتمنمقريةعلىالوئنيةزوجاتهبيوتسليمان

لهؤلاءالإقامةوسالللتهيئةالمناسبالمكانهىتصبحالغربيةالهضبة

ضكرى،لالوومحمدالفاهز،المميلةالأهرامات،نخرىأح!دأنالر:

وكنا:503-347.عىالحاجما،المرجع

916-116,"..6191,L..E.S Edwards, The Pyramids of Egypt

)2(501.0569491,(elicanBooks!يم،phy5ص.J.A Wilson,in BeforePhil

عى،بلوىأححدوشرحلتييم،خفاجةصقرمحمدلرجحةمصر،عنبتحد:يرودوت

t.377-37لم2مصرا،مهرينديومىمصي؟(1166)القاهر-،028

.8:11نانأباماخبار4()
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التىالصخريةالمنطقةعلىالكبيرسليمالطقصرأقيموهكذاالزوجات)1(،

موريا،"2(."تلتدعى

،وكان،لبنانوعربيت5:ثلاثعناصرمنيتكونالقعمروكان

نفسفىللماليةكمكانوربماأصلح!"3(،كترسانةبالتكيديستخدم

كانوقدهذا،للاسطلاتكحوكأاصتخدمأنه!صذلكويحتمل،)4(الوقت

أرزأخضابمنصثعت،متوازيةصفوفأربعةأوثلاثةالغرضنفسيؤدى

أجله،مناستخدمثالذىالغرضيعرففلماياعصد-،أصالةأما،لبنان

فضلاللقضاء،كمكانامشخدمتفقد،،الكبيؤالاجتماعات)غرفةوأط

الملكيا"5(.الاحتفالاتعن

قصر،الغربثاحيةمنمباشرةالقصرمذاجانبالىوجدوقدهذا

هذا،والحريمالملكلسكنىمكابماتخذقدوكان،ناصلبجداراحي!آخر،

بسورأحيطآخرمبنى،مرئفعةهضبةوفوقمباشزالشصالالىوجدوتد

الأضاحىأ6(.لحرقمذبحامامهكمعبدألط،خاص

سيمانمبانىتصميملإعادةمفارنينالباحثين)7"بعضرجعولقد

الثانى،)سرجونالآشوريالعاملمَصرحجراتكاشافلقد،الدنيوبة

،عامبمدخلتتصل)دورشروكين("خورسبادهفى.م(ق07)722-!

عنمتهحاالواحدة،منفصلةييتهوأهلبالملكالخاصةالجراتكاثتكما

تصرذلكفىتضبهوهى،داخليةأفنيةحولتتجمعولكنها،ايأخرى

مدخل،ذوبهوأمامها-سجدأعمدةصالةZincirliفى!بوجدهذا،سليمان

(1)035..ister,op. cit., p2)ل!ول..R .A،Sا:3لانأ!امأخبار.

.-0117:2أولملوك)،(.-01:1617اولملرك)3(

51:5اولملوك)5( 2 . A1-095.وكنا..feldt,op. ciL, p05أ!كإ

أول956.3.1.4)1(

(V)69:دظر..Leipzig,,3391 1 ، p!!لة!ةكمة!كمWatzinger, Denlanaler
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أنولصدو،السوركطالنموذجالراجهةوتشبه،ا)أعهدةبواسطةالسقفئبتثم

.)%(حلفتلقصرفىنظيرتهاتشبهكانتأورشليمنىالاجتماعاتصجرة

أساسعلى،لبنانوعر)بيتتصميمإعادةالباحثبنبعضحاولوكلد

عنكتبمابمقارنةوذلكمجدو)2(،فىالمكتئمفةالاسطبلاتنماذج

خاصةبصفةذلكوينصب،الأثرىالبحثمنمعروفهووماالبناء،وسلألل

كلبينالخشبيةالكتلمنطبقةكوجدحيثبالقصؤرالمحيطالجدارعلى

فىأماكنعدةافىالبناءنىالأسلوبهذاظهرولقد،حجريةمداميكثلاثة

.3،آسياغرب

بدرجاتهوالعاجالذهبمنالمصنوعالعرشتصورنسبيأالمعمهللمنوأنه

استخداموفرةمقارنةويمكن)"،الأولالملوكسفرنىوصفكما،الست

.م(،قا-9133)347أآمونعنخ)نوتالفرعونبكرسىال!هب

الصورىالملكتابوتعلىالمصورةوالفلسطينيةالسور!ةالعروفىولنماذج

جانبإلىهذامجدو)5(،فىعليهاعثرعانجيةتطعةعلىوكذا،احيرام

الخلف،منالثعرانرؤوسوهىسليمانعرشعلىالمصورةالمناظرمقارنة

عناصرتوجدكنا،رلجانباالدرجات)6(الأذرعتجثتقفالتىوالأسود

كذلكوالأمر،وفلسطنوسوريةمصرالىترجع،مختلفةأصولذاتاخرى

والأشياءالمنحوتاتوالىللمعبدالمشكوبةالبروقييةالأشكالإلىبالنسة

)7(.سليمانمعيدوجدرانأبواببهازساالتىالمرصعة

)1(".O.Eissfeldt, op. cit., .p;795 .K Galling,,3791,RB .pF411
)1':18..0.Eissfeldt, op. cit., .p;957 .N Mohlenbrink, Der Tempel ,3291,mmoloS p

)3(,.Q;,4191,83 .p 5F.!ط.S Smith, Timber and Bricksand Masonry Contruction, P

.ا-12ا36:7،:6أولىملوك

.182-.:01ارلملوك)4(

)5(.795.op.ciL, p!ثا4)عاك!ن.OIP,LII, ,9391 .p ;4 O17!محأه.G Loud, The Megiddo

)*(795.05 Eissfeldt, op. cit. p

.0..4؟ول3131فى.7)7(
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(Y)ومئسى:حز!ماعهدفى6المدل

المدينةأسوارأصلحقد.م(قلا-7412)83)عزيا(يهوذاملكأنليدو

يضفلمولكنه،وإسرائيليهوذاد!بلتىبينداليا.لذىالفتالدمرهاالتى

زرعيمإلى.م(ق)715-687)حزقيا،اضطروقد،المدينةمساحهالىثميئأ

موجهَابكنلماهتمامهجلأنالا،الأشورىالتهديدلمواجهةتحصيناتها

لأنوذلك،المدينهعنقطعهفىالأشوريونفكرإذاالماء،مصدرنخو

المدخلأنكمانفسها،المدينةداخلإتامتهافىبدئقدكان،)الصهاريج

فالدة،لهتعدلمبالمدينةالإسرليلىالوجودتبلماإلىررجعوالذى،القديم

نيحا،المدينةحياةنىرئيسىدورلهايعدلم،العذراءأ"عينفإنولالتالى

وأصبح"الممهاريج،علىتعتمدأصبخاأنبعدبالماء،بإمدادهايختص

الطرفنهايةعلىالتىالخضرواتحدألقرىفىيستخدمالعذراءأايثبوغ

وظيفتهلأداءصالحَايعدلمالقديمالنفقأنكمااقذرون،)1"دالأسفل

أوفل،)تلعببرنفقمنهبدلاأقيمنقدثمومن،المدينهْجغرافيةتغيربسبب

The Hill of Ophelالغربى،الجنوبإلىالشرقىالشمالمنحدراتمن

تصبالينبوعميا!كاشاوهكدا،المدينةأسوارداخلذاكوقتكانتوالتى

إلىأضفالمياه)2"،فيهاتجرىمازالتوالتى،Siloamالسلوامبركةفى

عنفضلا،وحصنهدليمانسورمنأ!لحقد)نماحزقياأنكله،ذلك

.--.3(آخزسور)تامته

رأىولما5،الئانىالأيامأخبارسفرفىالئوراةتضير،كلههذاوالي

ورؤساؤهوهرتشاوأور:ليممحاربةعلىووجههألققدامشحرياأنحزقيا

At, 1:4لانWك Yo, IV: IAلاناخبار,!r -s :r rr:كذا?,?

351-035.R..A .S Macalister, op. cit.5 p

(K.:M Kenyon, op. cit., .p.287 (Y

(p..351 (rأس!."ه.!أ,R..A .S Macallester
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شعبجمجمعفساعدؤالمدنةخارجهىالتىالعيونمياهطمعلىوجبابرئه

لماذا:قائلين،الأرضوس!فىالجارىالينالعوالنهرجميعوطمراكثير

مخرجسيه!اوحزت!يا5:وتقوله)ا"،كزفئمياهأوجدونأشررملوكيةلى

داود،مييفةمنالغرليةالجهةإلىالأرضتحتوأجراهاالأعلىجيونمياه

،،2،.عملهكلنىحزقياوافلح

للمدخلالصخرىالسورعتدم0188عامفىممضفوقدمذا

حزقيا،الملكايامإلىيرجععبرىنصعنالمعبد،جنربى،للنفقالسفلى

متقابلتين،ناحيتينمنالليلجوفنىينحرنكانواالعمالاننعرفومنه

مكانوفى،الثفقوص!الطرفينمنالعمالتقابلأنإلىالعملواستحر

09أعوامحفرياتونى،النقشهذاوضعالتقالهما iأخلى،ام19ا-ا

،التقليدىوالراىئتفقدقيقةتثيداتتعطىلاالنتائجأنورغم،النفق

نفذكيفأ+لبتقد،فنسنت"الأبنإنحزقيا/،إلىالعملِهذاينسبالذى

لهيقدملمغريصةبدرجةمتعرجَامجرىخ!االنفتيألبعوكيفالعملهذا

أجزائهأحدفىأنهالمف!رضمنبهانو)ناتمامَاممبولهبدرجهكلماتفسمِرآ

القديمه.الملكيةالمقابرعنل!تعد

م619tعامنىأجريتالتىالحفائرأثبتتفلقد،حالأىوعلى

لاكانت،الجنوبيةنهايتهاالأقلعلىأو،الغربيةالحافةأنمؤكيبشكل

ذلك،لناتكدإذاولكن،الميلادىالأولالقرنحتىالمدينةنطاقفىتدخل

جيحونينبوعمنالمياهموردبعملحزتيالقيامتفسيرعننبجثاننعلينا

سيلرامبركةمنبالمياهيأ-لىأنأمبهانهنىكانانهمع،أورئ!ليمسكانإلى

مصاعببخدفإنناهذ.،أيامنافىذلكإلىنظرناواذا،الأوسطالوادىفى

...2-32:4لانأ؟مأخمار(1)

.3:.32لانأيامأخبار)2.(

)3(288-287..Kathleen.M Kenyon, Archaeology in the Holy land, London,,0791 p
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الموضع،هذافىضيقالأوسطفالوادىذلكتحقيق.وجهفىتففكبرى

بشكلبنىسوؤاهضاكأنافترضناوإذاشدبد،انحداأمنحدؤالغربيةوالحافة

ليشمليمتدأنمنلابدفإنه،البركةليضمالح!رقيةالحانةرأسمندألرى

لاأنهبمعنى،عسكري!خطرلموجودهيشكللامكانفىالفربيةالحافةأسفل

الغريية.الحافةعلىرؤبتهمنالمهاجمينتحكنبدرجةمرتفع!يكون

إلىتنسابجيحونينبوعمنلتدفقكاشاالىَالمياهأنوالراجح

يسمَمروكانالصخر،نىمنحوتةفتاةداخلالأوسطالوادىفىحوض

ولا،الشرقيةللحافةالغرلىالجانجاطولعلىثناةفىالجنوبإلىتدفقها

بمكانالسهولةمنلأنه،ه!هأيامنافىالأخيرالافتراضهداقبرليمكن

نفسهالخزانأنهو،المعقولوالتفسير،الرادىوس!تجرىالمياهأنافتراض

مع،للصياهخزانمابل،بركةتكنلمالحقيقةفىوانهابالصخر،مغطىكان

أنفسهمخدعر)فربما،السطحعلىتدفقهاليصرونحينأنهمافتراض

وإذا،قدرونوادىمنحدرعندلتنقيتهاالصخرمنكتلعلىمياههابئمرير

عنحوت!جميعهكانوانهبالصخر،المفطىبالحرضالخاصالافتراضصح

لوجودداعأىهناكوليس،العقباتتختفىدوفذلكعندالصخر،فى

م!اعلىالحافظةنحوأنخاثخهيجبكانماوكل،حواثطداخلخزان

.الدفاعوساللمنوشلةبأيةإليهالمدخلحمايةهر،الخزان

اختفتوقدانهار،قدالخزانهذاسقفأننىضكمنهناكوليس

أيضَا)ختفتكذلك،الحاليةالبركةاعماقفىعليهالدالةالجقالقكل

)1(.المدخلحولتلمةكانتالتىالدفاعةالاستحكامات

المدينةزأدتفقد،الطويل.م(ق)687-642نسى،5عهدفىوأما

)بابعلىاشتملسوؤا،كذلكمنحىبنىكما،الشمالناححِةمن

.YA,.,,1A-،791القاهز،الخالدةالفدسزابد،الحمبدعبد)%(
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الجانبفىيكونأنيجبوالذىمؤلأولعنهنسمعالذى،السمك

هذاأنشأالذىهويعتبرإنمامنسىفإنثمومن،المدكةمنالشرتى

السور)1(.

3:5نححياا?،:33لانأيامأنجار(1) 3 9 : 1 2 ، rا:،كذا

351.."..R..A.S Mecalister, op. cit
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الأولالفصل

واسبابهالأنقسام

.الىسليدانبنتقل،السلامعليه،المححيحميلادقبل229عامفى

التىالل!ةفىولكنهيهود-كرهتولو،عنهمرضيَا،راضيَا-رئهجوار

بينكيانلهاقوةتكونأنفىإسر!ليل،حلممعه،دفنإنما،فيهادفن

الفبلىالشقإقتفضىماسرعاناذاوسوريةفلصطند!بلاتمنجيرانفا

دويلحَبن،الىدولتهمانقصمتنقدثمومن،الإسرليليينبينالقديم

وتدعى،الجنوبفىوالأخرى)إسرأليل،وتدعى،الشمالفىالواحدة

)يهوذا،.

للئبىاعتبارأممطتقيماندون-الأولالملوكسفرفىالتوراةوترجع

مل!اتهعلىسيمانإقبالالىالإسرائيليةالمملكةانقسامأسباب-يمالكرٍ

هذاسرابا،الآخرالبعضمنوانخذ،بعضهنمنتزوج!كثبراتلنساءوحبه

والعمونياتوالمؤابياتا،لمصرياتمنكن)نماالنسؤبؤلاءأنعنفضلا

الا)سرائيل:لشعبهعنهناسر6ليلرلبقالممنوالحيثياتوالصيدونيات

آلهتهماوراءتلوبكميصيلونلأنهم،اليكمبدخلونولاإليهمتدخلون

،السيداتالنساءمنمئةسبعلهليكائت،بالمحبةبهؤلاءصليمانفالتصق

ئلبهه)1(.ن!اؤ9فأماك،الرارىمنمئةوثلاثة

وأأوستيناقوراء،تقؤلكصاألفااسليماننصماءعددكان؟وسواء

هذهوراءمنصليمانأرادوسواء،المزرخرنيقولبهما،التوالىعلىثمانين

هوذلكعلىلهالباعثأوانبصصروفينيقيا،صلائهروطيأنالزيجات

ركبتهوهوبعينهالعملهذاعلىالثاتىرعمصيىحملال!ىالباعثنفس

.ا-13:ااأولاملوك)1(
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كانماالعظيمةالجنسيةالقوةمنلهمالأبناءمنطالفةوراءهيتركأنفى

وأوسراريه)2"،زوجاتهمرضاةفىمنهركبة-سبيماننإن،شخصئاأا(هوله

السياسيةالظروفعليهأملتهلماطبقَابهاائصلالتىللشحوبإرضاء

صغيرةاهياكليقيبمأخذ-الاقتصاديةوالعلاقاتوالزواجالأجنبيةوالمحالفات

الهباتففدئمومنيهوهيكلبجوار،الأجنبيةالآلهةلحبادةردورلم

بل)3(،قومىالهمجودوإنما،فحمسبالإلهأوالواحد،الإلهفيس،ادرأليلْ

نىمارسواقد-البعضوركطفيما-القومأنوامر،ذلكمنرالأدهى

والتقدعاتوالذبائح،المصريةالشممىعبادةطقوسنفصهيهوههيكل

ولْد"تموز،)4(علىالمرأثىمثل،الدينيةالنهزينبلادوحفلات،الكنعاتية

بدورهاكانتوالتى،القومبينالدينيةالوحدةتمزيقالىكلهذلكأدى

.cالرطنيه"هالوصدةتصزيقفىسببما

حيلأله،يختم-)6"التوراةترىفيما-سليمانفإنالأمر،ماكانواي!

الهالرفيعنمالقلبهألأن،حلإعليهقدباللَةا-والعياذ-الرفيوكضب

كفذلمسليمانولأنها،ومن،الرلب،بهاوصىمايحفظلم،.ليه،إسرائيل

أنالإدراكتماميدركوهو،مشركإلىمنْمرحدتحولحتى"،الربوصايا

الجيلفىالأبناء،فىالآباغذنوبيمتقدغيورإلههو)نماإسرليلرفي

أنإسرليلرلبإرادةئحاءت"نقدْكلهلهذا)7(!مبغضيهمنوالرابعالثاك

داود،لعبدهتقدير،ولكن،سليمانلعبدليعطيهاصليمانمملكةتمزق

كللك!بعطىبل،سليمانموتبعدماالىذلكبؤجل،مدينتهولأورضليم

دونالسبط!هذاملكما.علىليكون،إسرائيلامباولمقواحد!بعدهمنْولده

جؤارإلىسليمالىْانتقلْالىْمابالتوراةوطبقما.لزوايةوهكذا،-،الأسباطبقية1

2 ، -11:4.8أولملركcry.333عىاآل!ابقالرجع،د-سرانترل11ْ!

)3(,n.37.Judaism, ,0791 pْإ..001-،501!1ا.

بالقامزتم.الأضيةللكنيةوالنحرايأيف)دار،172عى،الالمأدبانجد،حبيب()1

(6(.I Epstein, op. cil, .p.37(a)101اتا:11أرلملرك

.ه:2خرج)7(
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بينمملكتهومر!وعيدهفأنفذ،الربَنقصةنسلهعلىحقتحتىرئه،

)1(.عبدهوهـبعامولد.،رحبجام

تجعلالمىالنصوصهذهأنلىاٍالإضارةبمكانالأهمحةمنولعل

لأنوصاياهيحفظلملأنه،ممليمانعلىالربَكضببسببالمملكةانقحمام

تعارضاتتعارضنمااٍجمعاء،التوراتيةالنصوصهذهأتول،عنهماليقلبه

قدنفسهإسر6ليلرفيأنمن،أخرىتوراتيةنصوصروتهأنسبقوماتامَا،

دماءسفكلأنههيكلا(لهيقيمأنمن،قبلمنرأيناك!اداود،منع

لروايةطبقَا-لأنهذلكسليمانابنههوذلكلهسيقيمالذىوأنكثيؤ

إلىمملكتهكرسىرأثبت،أب!لهوأكونابنمالىإيكؤن-الأولالأخبارسفر

.الأبد!)2(

الربَأنترىالتىألهلك؟نصدقالتوراةنصوصأىأفىرىولست

سوفنفسهإسرأليلرلبأنتركطالتىتلكأمالأبد؟الىمملكتهيئبتسوف

يتركولا،أعمباطعضرةمنهاعبدهفيعطىعبد.،ولينابنهيينمملكتهيفسم

يأنداود،أجلمنإلاذلكوليس،سبط!لعضٍصمبطَاإلامنهالولده

نصومفىعهدناهالذىالتعارضأنهأم،الربعنقلبهمالسليمان

الثانية،فىعنهمرضيَا،الأولىفىعليهمغضوب!داودجعلتحتى،التوراة

الثانية.فىعنهمغضودما،ايأولى.فىعنهمرضيماسليمانوجعلت

وأيهما،ذلككلفىالحقيقةأكأدر!لاأفنى-اللةعلم-هناومن

المدبحتبهيلإنحاالتوراةلأنذلك؟عنهالمرضىوأيهما،عليهالمغضوب

لقدحتىآخر،نعىفىجزائاالتهمعليهوتلقى،نصقىمنهحاللواحد

،الكذوبهورأيها،الصادقهوالنصوصأكطنتببنأنعليناالعسيرمنبات

منبراء-الإيمانكلالإيمانبهأومنفيما-الكريمانالنبئانكانوإن

أئمةمنالختارةالصفوةتلكمنفهمايهود،وشط!،إسرأليلبنىتهمكل

.ا6-.:22أيامخبارLT)2(.-13اا:11ال!ملوك()1
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الكفرإليهموكرة،تلوبهمفىوزينهالإيصانإليهماللَةحئبممن،البشرية

بمدحصفحاتهاتمتلئإنماالتوراةأنعنفضلاهذا،والعصيانوالفحوق

ابنأاختاؤقدالربئأن)1"،الأولالأخبارسفرفىتروىأنهاحى،سليحان

الإنشادكنيشيسليمانإلىينسبماالتوراةاسفارمنمناكوإنبل،له

اسمالتوراةعلماءعليهايطلقمماغيرهاجانجاإلىهذا،والجامعةوالأمثال

وغيرهما+سليمانوحكمةدليحانأمورأسفارمثل،،الخفيةالأسفارا

والتىسليبانعلىالثوؤأسبابمنانالىالمؤرخينبعضيذهب

جورتحتكمنكاشاإنضاإسرأليلأنمن،مماتهبعددولتهانقح!امإلىأدت

اللذ-فىوالضغطالسخرةمنتخلصَا،للثورةالفرصةتترقبوكالة،العسف

المبكأوسخر:الأولالملوكسفرنىالتوراةقولمنن!تخيلهماأننستطيع

فأرسلهم،رجلالفثلاثينالسخرةوكانت،اسرأْليلجميعمنسليمان

فىوشهرينلبنانفىشهرميكونون،بالنوبةالشهرفىآلافعضرةلبنانالى

يحملونألف!سبعونلسليمانوكان،الثسخيرمعلى"أدونيرامهوكان،بيوتهم

لسليمانالوكلاءرؤساءعداما،الجبلفىيعطعونألفَاوثمانونأححالا،

الشعبعلىالمسلطنمنمئةوثلاثآلافثلائةالعملعلىالذين

كريمة،حجارة،كبيرةحجارةيقطعواانالمطلثوأمر،العملالعاملين

وفاةبعدذلكإلىأخرىمرةنثيرثم،)2(،مربعةحجاؤ،البيتلأسيس

تسىأباك)إن:تائلين،ارحبعامولدهإلىإسرائلشيرخلألىحين،سليمان

الذىالثقيلنيرهومن،القاسيةأبيكعبوديةمنالآنفخف!أنتوأمانيرنا،

.فنخدمكا)3(عليناجعله

بداقدالتذمرأنلىاٍيذهبإنحا،الباحئينمنفريقماهتاكأنإلىهذا

العاصحةترفبينواضحَاالتناتضبدأعندماانفسهسليمانأيامعلى

.1-5:317أولملوك(Y)،.9؟28أولأيامأنجار)\(

.21:4أولطرك3()
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بصبب،الأخرىالمناطقفيهتعي!قكالاالذىالن!بىالفقرل!لين،أورشليم

عندماكثيرمزادل!والتىعليها،مفروضةكانتالتىالثقيلةالضر،ب

إنماصليمانأنعنفضلاهذاأا(،بالنحاسالغنيةومناجمهاأدومضاعت

من-منهاالجبلىالإقليمايأقلعلىأو-يهوزاسبطمن!ةأعفىقدكان

الأمر.إقليمما،عشوالاثنىمنكغبرها،الملكمواردتزويدفىبنصيهاالإسهام

فرالذى)-سبعامأقالدهتمردإلىذلكأدىوتد،قبلمناليهاشرناال!ى

وربما،سليمانلأعداءملجأليدو-ماعلى-كانتوالتىمصر)2(،الى

ماكانتأنها،الطبيعىمنكانأنهكما،الصداقةتبادلهتعدلمأصبحتا

بعدالانقسامحدثوهكذا)3(،عهدهفىقويةنلسطنترىأنفىترغب

لأورضليمتحيزهبسببعنهمسئولايعدوالذى،هباشرةسليمانوفاة

بفدر،الدمبرباطالمالكةبالأصترتب!لاذلكركمكانتوالتىويهوذأ"(،

ازاءها،الملكئةالحياسةعننتجالذى،الاتتصادىالرخاءبرلاطبهانرتبطما

ماه(.حدالىبهاالعاصمةوجودوعن

تحملقدالشعبأن،كذلكالانفصالأسبابالىالمؤرخونْ!بضيف

الناسفكان،وجيضهوحائ!يتههوهونفقلأدسليمانمبانىنفقاتجميعكاره!

هذا،وأخرىيأخرىالضراثإداؤتصرعهمحتى،ضرلمةمنيفيقونلا

لهذاالضروريةالأموالعلىلعصولللتصدررالإنتاجفىالمبالغةجانبإلى

وأعوانهوجيضهوحاثيتهالملكإلاالواقعفىكنلمال!ىالجدبد،المجئمع

كما،الاتتصادياتوازدهارالدخللإنماءالوصائلمختلفابتدعواالذ-ت

الضو!يين،تجازمنحاجاياتهمضراءعلىالماليةالقبائلسليمانأجبر

وسيلةوسائلهعنيتركفلمالعيقك!سبوعائلاحتكارفىسليمانودالغ

عديها.وتبضإلالذق

)1(258..p.8هه.ا،هـا,.p .371-037 (Y) .K .M Kenyonهه0ءأصأ,A.Lods

8(!.,6591 .p.358 (rكل!ح,Stanley,.A Cook

(4،372-371.05.50 )o) .A Lods, op.ciiهـ.C.Roth, op.cii
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للملكيةالعامللاقتصادالملكىالاحتكارلهذاالمننظرةالنتيجةوكانت

الأعمالهذهالملكاليهااسندالتىالخاصةوالطبقة،الحاضيهإثراء

والموظفونالحاشيةقواهمهاطبقةالإسرليلىالمجتمعفىفظهر،الاقتصادية

خزائنهافىالذهبوسالوالثرؤالجاهصاحبةهىأخاوقد،التجاربون

بلياليهاتشتهرأخ!تالتىالمدنفىالصاخبةالاجتماجميةالحياةفتطورت

والمهنبالزراعةواكتفى،انزوىفقدالشعبمنالأعظمالسواداًماالحمراءا

طبقةوظهوو،الإقتصاديةالحياةلاضطرابوذلكبأود.تقوملاالتىالصغيرة

وترزحتئنالشعبعامةلينما،الأثمانبأندححاجيلألهاكلتشترىغثية

داخلما-الإمرليلىالمجتمعفتمزق،الحياةوتكاليفالأسعارارتفاعنيرتحت

)1(.الحكمضدتدمرحالةالوضعهذافأوجد-تاريخهفىالأولىوللمرة

كئيروإقامة،الدينىسليمانتعاونالخانقةالباخطةالمعارضةواستغلت

ضدالإسرائيليةالأسباطمعظموتكعلتالبلاد،فىالأجنبيةالعباد-دورمن

اضيلوهأمدينةفىعهدهأخرياتفىنظهرت،المطلقالسليمانىالحكمهذا

أورثليم-شمالميلا17مبعدةعلىالحاليةسليونانهايربموالتى-

النبىالثورةهذهتزعموقد،وسياستهلسليمانمناهضةعامةلوريةحركة

4i،الشبلوني)2(.خيا

نأالاففصالأسبابمنانيرىمنالمؤرخينبنهناكفإنوأخيرم

أخركطإلىزراعيةدولةمنالبلاديحولانحينما"ارادتعجلقدأنصاسليمان

وفرضت،الكدحمنكثيرمالضخمةالمشروعاتاهذهتطبتوقد،صناعية

العملمنعامَاكشر-شبعدتصتأنولماالضرأب،أبه!الشعبعل!

عواملمنكانواالمتعطلينالعمالمنطبقةاورشليمفىوجدت"المتواصل

نلسطن)3(.فىالاجئحاعىوالفسادالسياسىالثفاق

-Triص،ألابقالمرجع،حنمننزدأا) TrA.

.923عى،السابقالمرجع،حنشفؤاد؟21-493-8،:11أولملوك2(!

8،3ص،ال!ابقالمرجع،ر-د!اتول)3(
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أدط-والباحئينالمؤرخينمنكثيروكذا-التوراةنرى-وهكذا

إسرائيل،الواحدة،دديلتينلىاٍ،إسرائيلمملكةانقحصامعنمصبئولسليمان

جعلالذىهو،العظجمسليصانان-متناسينأوناسين-يهوذاوالأخرى

شهؤمذالذىهووسليحان،التاريخنىمعروئاشعبَااسرأديلمن

ترون!ظلمعبدآاًت!ثأالذىهووسليمانكبانأ،ل!مومنع،الإسرليليمن

نقطةسليصانكان،الضيقوقتنىوملاذهم،لهمالوحيدالهيكل،طويلة

نىودأ،والنظامالقانونفضلشعبهعلمنهلأذلكإسرأديل،حياةفىتحول

،الثروةنزادت،الصناةإلىالالتفاتوأهمية،الوحدةمبادئالنفوس

داخلقوانلهمبتسيير،الفينيقيينوالتجارللتجاؤتشجيعهبفضلو!اعفت

هذااستخدامعلىحيرامو)غرائهالأحصر،البحرأسطولو)نشاءفلسدنأرض

أ(.وأفريقياالعرببلادمعللاتجارمصر(طربقمن،بدلاالطويق

بعدسليماندرلةانقسامأسبابأنعندىفالرأىهذا،مم!وانورفا

المملكةظروفإلى-الأولىالدرجةفى-ترجع)نحامباشؤموته

والمبالغ،اخرىتاؤوالظالمةتاؤالبذيئةالتهمإلىوليس-نفحمهاالإسرائيلية

اللة!لوات-الكربمبالنبىالنوراةنلصفهاالتى،دالئةناؤالمبالغةجدفيها

عليه.وسلامه

المحقق-نمن،المملكةهذ.لظروفالحتميةالخاتمةالانقحمامكان

ككوينفىساهتقدمتباينةعنا!رثحةأنفروبد-سيجموندرروىفيما

إنمااليهوديةالأمةأذكمبتإنماالبارؤالحقالقغيران،اليهودىالشحب

لهذهوطبقمانريقين،اتحادمنتلأومخعلفين،لفريقيناتحادفىمنتكوشا

السياصية-الوصدةمنقصيؤنتؤبعد-اليهوديةالأمةاقدمتفقدالقيقة

إصرأليل)2"،وألاَخريهوذا،الواحد،جزأينإلىأخرىمزالانقسمإمعلى

3rVالقدالأدنىوالثرقمصر،ميماسلبخيب،1) 377-8/ r s،(661!)الأسكنير.

(SigmunFreud, Moses and Monotheism, .N,9391,.Y .p.44 (T
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العجببثيرأمرآالأمر،بادئفى،المتنافزالمجاميعمذهاجتماعكانوهكذا

لضمأنلسمط!عالذىالعنصراخعفىانبمدالطبمعىمنوكانحفا،

حاجياتكانتقبل،منعليهماكانواإلىيعردواأن،بعضالىبعضهم

وقتفىالعبركةالقبائلبشمياسهةوحدةإتامةفىمبماالنفىعنالدناع

ولكنبرتوسيعها،مملكةقامةyنريدنحوعلىموأتي!التاريخىالموففنيهكان

ثابت.غيراصاسعلىلالحةكاشاالمملكةتلك

-العظامإسر!ليلملوكلبعهاالتىوالتوطيدالتركيزمياعصةثستطعولم

داخلها،الهدمعواملعلىتمام!القضاء-السلامعليهصا،وسليمانكداود

،الجنوبوقبائلالشمالقبائلببنالتناف!،هدهالهدآعواملاقوىوكان

)ذإسرأليل)1"،دولهَعلىنفسههوقضىبلابدلم،عليهيقضلمتنافىوهو

،الحروشوتعاقبالمملكةاتامةبعد،أبدمالدأئمة،يمةالقيآفنهملازمتهم

فىولبئوا،الدولةنظامفىلجيرانهممحاكلألهمبعد،القبيلةنظاميفارقوافلم

معزولاسبط!يل،الأمعنمعزولةقبيلة-مجرتهمنىلبثواكما-دولتهـم

دستوؤا،القبلية)العصبيةشر!ةلهمو!االقبيلةد)خلفىسبطعن

التىالدولةلتنظيميصلحلاولكته،دفديرهمفىوح!.هملهميصلح

بينصدودهاأضيقفىالعصبيةيحصرونوظلواثقدهـ،كلفىتجممهم

إلىبحير،لهسبطكلحصرفىوبتضددون،الواحدةالقبيلةفىالأسباط

.الأعفاب)2(أعفاب

بل،سبطإلىسبطمنإسر!ليلنصيبيتحول"لاانهالتور%فىونقرأ

مننصيبَاورثتبنتوكلآباله،ع!بطنصيبعمبطكل)صرائيلبنويلاَزم

بنوروثلكىأبيها،عثحيؤمنلو)حدامرأةتكون،)صرأليلبنىأسباط

ركذا:.114عي،ال!أبقالمرجعامومحثىبنينو)1(

,Eissfeldt,0..ء475..586-585 op.ciL

.Ml-)التاهز،هـ-.96ص،!الحبركىأليوناندفافةمنأبئال!يةالئتافةالحفاد،عاس)2(
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آخر،سب!إلىسب!مننصبيتحولفلا،آبائهنصيبواحدكل)سرائيل

أ)1(.نصيبهراحدكلإسرأثيلبنىاسباطيلازمبل

ترجعالتى،وأفرايميهوذاسبطىبينالقديمةالغيزذلكإلىأضف

الأسباطأنإلىالبعضيتجههناومن،كمعالى)2(أرضدخولهموقتإلى

ومنسى،أفىايم-يقولونكماهيوسف"بيتالى-ووسفإلىانتسبتالتى

كانواربما-راحيلالأئيرةزوجهمنيعقوبذرية-بنيامينسبطوأحيانما

)بنىبلقبطويلةلأحقابوحدهافتتمح!كتفردتالتىالأتواماصلا

يهوذاأ)ييتكهانةمنثشيتلهميتصدىأنإلىدعىاممi)سرائيل

القويم،)يهوه!صراطعنبالمروقالاهممتهمين،اللعناتعليهميستنزلون

فهم؟ق،العط"اصر،ديلمكانة،لفهملفومنيهوذالبيتانتحالافينتزعوا

التىوالوعودالحقوقتلكأصحاب-جميعَاالأرفيشعوبدون-شرعَا

3(.وتخيزاص!ىلمنالربُبذلها

الشكوكدائمَانسودهاكانتوإسرائبليهوذابعنالعلاقاتانبل

لهمبآنالشصالرجالوادعىبينهما،العداوةتجددتماوسرعانوالريية

صروبةابن-يوآبه5القائدقصصأنكصابهوذا،علىالبكوريةفضل

الداخليةللغيؤرمزمكانت-وعماساابنيروتاتل،جيثهورئيىداود،أخنا

فى-واليهوذيةالإسر!ليلية-المملكتعنوتكرارممرارآهزتالتى،العميقة

.الثالية)،(العصور

متباينينقصمينالىتنقسمكانتإنضاالمملكةانعنفضلاهذا

تجودخصبةأرضنىوشيق،مزارعشعبوشكنههالحمالفىالواحد

(T)1107.المندسالكعاليناموس

.7ص،ا96!يوليه،151العدد،،المجلة5،بأصولهالأمور)نما،!برىالففارذوحن)3(

(4)363.15..H,3191ولحp,Coo.كهكل

http://kotob.has.it



-788-

بقطعانهبعي!قرعوىشعبوش!بهه،الجنوبفىوالآخر،مخنلفةبمحاصيل

علاقاتتقيمإسرائيلكانت،القطعانهذ.لرعىالصالحةالمرتفعاتفى

مفترقعلىموتعهابحكمأصبحتوقد،وسوريةفينيقيامعنشطةتجارية

الذىالوقتفىتجاريَا،بلداومصر،النهرينوبلادآسياإلىالمؤدبةالطرق

الرعاةبلدمنالاالأصعبالجبلىالقصمفىالواقعةاليهوديةفيهبقيت

متصلة"إسرأثيل،كانتنقد،منهلابدأمرالحقيقةفىهذاوان)ا"،المتخلف

الشصمالناحيةمنالمتحضؤالأخرىوالأقالاومباشزبفينيقياجغرافيَا

فىعادةوالتى-)سر،ليلبينمغلقَابابماكانتفقديهرذا،5أما،كذلك

،الشرقناحيةمنالمحاربةعبرالأردنممالكدهلين-معهاحربحطلة

)2(.الجنوبناحيةمنوالصحراء

بحضارةكألر،كثركاشا)نماالشماليةالقبائلأنذلكإلىأضف

كانتلأنهاوذلكطقوصسهم،نمطعلىالدينيةطقوسهاومزاولةالكنماناين

مستصراتصالعلىكانتوالتى،العبريةكبرالشعوبلتأئيراتتقبلااكثر

طقوسَاوتزاول،بسيالةعيشةتعيشتلالهافىمنعزلةيهوذاظلتلسنابها،

فيها)3(.كانتاسلميانعاصمةانمنبالركم،بساطةأكثر

الحياةكاشاظر،،وأشدعمقَاكثرالاجتماعيةالأزمةوجاءت

الصحيح،بالمعنىديموقراطيَا،يكنلمو)ن،حياةنظامفرضتتدالدو!ة

،والأملاكالأموالاشتراكيةبفضلوذلك،الشعبببنالمساواةنقوامه

شجعتهالذىالتجارىالاتتصادافضىثم،رولدمرويدمالحضريةالحياةنأزالته

إلىجنبَاوالففزاءالأغنياءبوضعوذلك،الاجتماعىالتفاوتإلىالملكية

وكذا:131عى،الصهيونيةإحذررا،ايفانوفوررى()1

85...V Scranuizza and Mackendich, Ancient World, p

)2(0..21 pأع."هحا,K..M Kenyon

.267ص،الايغالمرجع،أولوايةوجا.ين)يمار،أندرول)3(
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تقاليدتصتطعولم،البسيطةالحياةالىالحنينالنفوسفىفهاج،جنب

نأمنالرغمفحلىير،فىالملكيةوفقئفسهاتك!يفانالبدوبةالعبرانيين

الميدانفىمحانماإسراثبلت!ئغللكى،منهمناصلااًمرمكاشاالملكية

تعرقلالبد!بةالاستقلاليةاهلهاروحكاشا،القديمالشرقفىالسيامى

الدينحِة،بالسلطةالملكيةالسلطةمعاوضواستعانوقدشها،رتنال،الملكية

ولم،والجنوبالشمالثناليةجانبالى،أخرىثنائيةالدولةداخلفأوجدوا

هوهذاوكان،بالكهنةاصطدمأن-إسرائيلملوكأول-6"شاؤليلبث

.بعدهداردءوسجى،لحمقوطهالأساسىالسبب

الأكبر،الكاهنوسلطةالدينيةالمركزيةالقوةوسليماند)ودأدركوتد

،الأحوالهذهمثلفىدألمَاوالملوكالأباطزبتبعهاالتىالسياسةنلألبعا

الاْكبرالكاهنوألحقا،الد-شعلىاحمايتهما،بسطاتدانهماوؤلك

ألروكان،الدولةاداراتمنادارةالدينيةالهيئةليجعلاوجاهداببلاطهما،

فقي،لهأخرىكثيؤامثلةالتاريخلناأوردالذىالأثرذلكموالسياسةهد.

الكراميةفانصبت،اليؤلةموظفىمسلكالحمظفةبدقانهمالكهنةسلك

الرسمىالد-شبينصدعوحيث،مظالرشصىوالدكالدولةعلىضدئذ

من.كثرأنهعلىالدينالىينظرونكانواالذينلأولئكالدينيةوالآمال

المملكةانقسامبعدالأنبياءوكان،معاوضةالىالتوتروت!رجامد،شكل

الناسبهيشعركانلماتلقالي!مظهماكانالأنبياءفقإم،المعارضةهذ.لسان

.)1(الدءفىعلىالملكىالحكمفرضهاالتىالصوؤعلىسخطمن

إلى-سجحإنماالمبلكهلانمسامالمباشرالسببنإنايأمر،كانصاوأد!

اجتمعتحينذلكحدث،عامهجتعفى،سلميانبن،)رحبعامحماقة

الغربىالشمالالىاًميال6مبعدةعلى-،اضكيم،فىإسرائيلمملبهةثبالل

وأرادت،هناكإلى،"رحبعاموأتى-اورشليمشمالميلا31،السامرةمن

.1،1عى،ال!ابقالمرجعموصك!ى،سبتينر(1)
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هذهأنأممط،سليمانلأبيهوخليفةملك!هىتجعلهأنالإسرائيليةالقبائل

وهذا،شروطهمبحلواوأن،التحيينأمرمعهتناقشأنأرادتإنماالقبالل

فىحدثتالتىالتقليديةبالورأثةتعترفلمالإسرائيليةالقبائلأنيعنى

،المهاب)أبنير6نفوذبصبب،)شاؤلسقوروتبعتكإلتى،الضروريةالحالاتْ

ؤمثلها،1العظيمةالشخصيةسلمهتوةيصببداود،وفاةعندأخرىومرة

اختيرعندماشىء،كلملكما،وفوق)شاؤptسَويجحالةفىقبلمنكان

بأنفسهمالتاجيمنحواأناًرادلياإنمافإنهموهكذا،إسرأليلعلىملكماداود

الابنبصفته،غيرهعلىأنضليةأعطؤوتد،ميثاق!مه4يصدوارأن،لرحبعام

التىالأعباءبإنهاءجميدممنهطلبواولكنهم،العظيملسليمانكبرا

الجزيةالأعباءه!همنأنوبدهى،سليحانأياممنذتالاقلاأصبحت

والأمرالحركةاحتضتتالتىهىالسابقةالكنعانيةالمدينةأنطالما4النوعية

(.الصخؤولالىبالنسبةكذلك

الحقلهكانملكما،أنفىكرابةوجدْتدالموًرخينمنفىيقماأذولحدو

بحقالعرشعلىيجلسأن.فىبعد-منولابنه،قبلينلأببهكانكما-

الشعبى،للتصديقالعرشورائةحقيطرحبأنروضىفهوذلكومع،الوراثة

شكيم،)اجتماعأنيصتنتجرنإنماالمؤرخينمنإلفريقهذافإنهناومن

الذينالإسرليلييناستعادةمحاولةالملكمنهتجصدثوريمااجتحاعَاكانإنما

حكمولكن)2(،التوراةلقولبهماملكأ،لتنصيبليليس،قبلمنتمردوأ

الملكيستيمحتى،إسرأليلفىبغدأقدامهاثبشاتدتكنلمالماللقالوراثة

يختصفيصاشواء،الشرعيةالموافقةعلىالحصولمتاعبمنيعفىأن

التشريعأمورفىحتىأوالمحق+(،اوقاتفىولخاصة،الملوكبتعاقب

.الهاما-أ4(

..M.,5ة.1227-226،) Noth, op. cit

(Y)ا-اا:12اولملوك.

(r)03.:4.23-.2،:11لانملوك!2:15،،0:اأولملوك518ت16ثانصموئيل

8-34.32:لمياء23523:لانملوك)4(
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التىالقلقةالحالةأدركوتد-اطكأنبهالمسلمبنفإنههنا،ومن.

نأالسياسيةالحكصةمنأنهرأى-ذاكوقتالعاماساثصفوراتح!ودكانت

عقر"كأإليهميجىءبأنوذلك،الشحاليينبرعاياهخاصَااهتحاماييدى

نأننحمىأ،ْفعليناكله،ذلكومع،بينهمملكَمانفسهليعلندأرهم،

فعليناهناومن،للملكالمتمرد-فىمنمواجهةيعثىكان،،شكيمأاجتماع

ا".كلهاالروايةبقيةنرفضأن

طالبين،)رحبعامإلىتقدمواحينالقباللشيوخفإنحالأممأوعلى

قدفإنه،كاهلهموالدهبهانقلالتىالضر7بعبءعنهميخففأنمنه

ا!توحين،عليهم-سدأنفبلأيامثلائةوأمهلهم،المطالبهذهعنذمل

يقابل)نبهحرىالاًكانفقد،عليهمالردفىموفقمارحبعاميكنلمالمهلة

الضفيسترهعنادفىرأسهركبولكنه،ولباقةبكياسةالايرالموقف

مستشاريهمنال!ثيوخانركم،غليطجواب!القباللش!وخوأجاب،عادة

نصيحةالىإلايستححلمغيرانه،الث!عبمطالبالىبالاستجابةنصحؤ

!دكانفقدثمومن،الشاكينضدصدؤاوغرواالذ-ش،أقرأنهمنالأحدأث

ثقعلا،نيو،حمل!ك!مالىوالآن،أبىمتنمنأغلظخنصرى)إن،؟)رحبعام

،أبالعقاربأودبكموانابالسيارو،أدبكمأىإننيرعآ،علىوأناأزيدكم

عنانفصالهاالخماليةالقباللفيهاأعلنتالتىاللطةهىتلكوكاشا

مايوماسادتكلمة،أخرىمرة،الحباةإلىعادتوهكذا،داودا"ببت

أسرةعهدفىدورلهايعدلمإعصرأليلانمنداود،عهدjخطرمموقفَا

نصيبولاأدارد،نىلناتحصم)أى:التوراةقولحدعلىأو،اليهوفييةداود

داود،يابيتكإلىانظرالآذ،إسرأئيلياخيامكإلى،يحىابنفىلنا

6)2".خيامهمإلىإصرائيلوذمب

A..ك!اop.cit.05ا.373-372)1(

193-ص،ألابقالمرجع،ميخائيلبخيب؟أ02:ث!صموئيلأ-12:516أولملوك)2(

,M.Noth..227اوكنا:؟293 op. CiL, p
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بهقامالذىالدورعنالتحقيقوجهعلىشيئاندرىفلسناوهنا،

فىالتوراةلروايةطبقَاتمامَا-ندرىكاناوإنالستار،وراءمنإ-وبعام،

ليمسكالتسخيرسسًول-أأدورام،أرسلتدرحبعامأن-الأولالملوك

وعندئذ،بالحجارةرجمَاالموقفلهن!اثمنأحياتهدفعولكنه،الموقفبزمام

داود،"ا"،بيتعلىإسرائيل)وعصى،أورذليمإلىعريتهفىرحبعامهرب

نأرفضرحبعامأن،التوراةفىأخرىلروايةوطقا،كذلكندرىأنناكما

بانشقاقوعيدهيحققأنإنماأرادايهوه،لأن،العادلةطلب!نهمرعاياهيمنح

.القوميهء2(الوحدة

رمن،إسرائيلكلعلىسلطتهيستعيدأنذلكبعد"رحبعام،،بحاول

مختارألفوثمانينمئةبنياميق،وسبطيهوذال!ثكلجمع5فقدئم

ولكن،،سليمانبنلرحبعامالمملكةوسدوا)سرأليل،لمتليحاربوا،محارب

)سر7ليل،رلثإرادةتلكأنويعلمهلرحبعاميثصدممما-اللّهرجل-)شمعيا،

إسرأئيلوتنقسم،الحطرهذاعندالمشاكلوشَتهىبالأمر،رحبعامنيصدع

كانالذى،الأفرامىبربعام،5وعليها،إصرائبلالواحدة،لمحلنبندالىالموحدة

بنرحبعاموعليهابهوذ)،والآخرى،سليمانايامعلىللتحخيروئيسَا

فىالسامرةسقوطوحتى،اللحظهَهذ.منذالنثسا!مركزأنغير،سليمان

نسبيَاتغيبيهوذاثبدأيشما،ال!مالإلىينتقلسوفإنحا،.مق722عام

الظلحات)4".غياهبنى

نأمنانروبد،اليهذهبماكبير،حدإلىالتاربخيصدقوهكذا

فىمعَااندمجاشعبانهناككان،الثنال!هعلىلموم)نصاإسر!ليلبنىناريبئ

اسمانوهناك،مملكتينإلىانقسمتأنالأمةهذهتلبثولمواحدةأمة

هناككانتبل-إِلوهيموالآخر،بهوهالواحدالتوراةأصلفىللإله

;c1ُ18-12:91أولملود.(Y)12:15أولطوك.

393-عى،الابقالمرجع،ي!أئلمحيب)4،.21-12:24أولملوك)3(
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ظهرتأنتلبثلمولكنها،الئانيةبواسطةالأولىطردت؟الواتعفىعقيدتان

النهابةأا(.فىمن!نصرة

بشأنالتوراةنصوصئناقضإلىالإضارةبمكانالأهميةمنولعل

تشيرفهى؟وإعمرأليليهوذادويلتىمنكلمن!اتكوتتالتىالأس!باور

ولكنها،وحدهيهوذاسبطمنتتكونأصبحتإنماايهوذاأنإلىمرتين)2"

)نماإسر7ليلوأن،وبنيامينيهوذاسبطىمنتتكونأنهاإلىثالثه"3(مرةتشير

لأن،كذلكليسالأمرأنالواقعوفى،الباقيه"4(العشرةالأصبارومنتتكون

وجادإراؤلينفق!الشمالي!ةالتسعةايأسبارومنلمّكونكانتإنما)سر!ليل

كانإنمايهوذاوأف(؟ودانونفتالىوزربولونوشماكروأشيرومنحىوأفرايم

ديارهكاشاوالذى،!)شمعونسب!عنفضلاوشيامين،يهوذاسبطىمن

دويلةأنأحديقلىولم،الجنوبجهةمنيهوذاحدودوراءماالىتقع

ماصدقنالووحتىيهوذا،منالجنوبإلىممتلكاتلهاكانتاسوأليل

هامشعلىتعي!قكانتشمعونقبيلةأنمننوث،،رتنA)إليهذهب

فىمستقلبدورقومتجعلهاالتىالمكانةتحتللموأنها،الإسرائيليةالقبائل

التىالصورةامنف!يئَايغيرلاهلانإنلنا،)5(،الم!سوفالتارخىالعصر

تبل.منتدمناها

يهوذا،معبنيامينانضمامانإلىنشيرأنالمفيدمنفلعلواخيرأ،

لأنذلك،بالداتالسبطهدامنمنتظرغيرأمرلمكانانما،افرايمضد

وليمى،6راحيل5أبناء،ولنيامعن(ومنسى)أفرايم،يوسف)بيتمنبنيامين

منكانبنيامينسبطأبناءانعنفضلاهذا،اليئة،ابناءيهوذاه"بيتمن

إسرأئيلعر!قأناساسعلىيهوذا،لبيتالمنانسصونمميكونواأنالمنتظر

)1(64.،05.S.Freud, op.cit

:12.23أولملوك)3(

(M.Noth, op.cit.. .p.58 (o

12.02:ا:36،األ!ملوك)2(

11.35:أ،لاملوك)4،
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كأولشاؤل،5اختيارمنذوذلكيهوذاالبيتيكونأنقبللهمكانإنما

البنياميينمنالكثيرينإنبل،بعدهمن)الثبعل،ولدهثم،لإسرائيلملك

وعنالعركأ،فىحقهماغتصبواتدإلماداود،)آلأنيعنقدونكانواانما

وبذهبداود،لبيتمعارضةالإسر!ليليةالقباللأكئرمنكانوانقدئم

-سجعإنماذلكفىالفضلأنإلىروث،جوزيفاسيسلاليهودىالمؤرخ

بنيامينجعلتالتىالمهاؤتلك،سليمانوولد.لداودالحمياسيةالمهارةالى

نى-شحمعونسب!منالباقيةالبقيةمعوبمفردها-ثقلهابكلتلقىالآن

(.الاْفىايميمنفىمنالآدنيينرهطهمضديهوذا،جانحب

لمعصراليهود،تاريخنىجديدعصربدأفلقدالأمر،كانماوأي!

أيامعلىبهماتصتعواطالمااللتين،والسكينةالأمن)سرائيلبنوفيهيعرف

والفرأ!،والدجلهالن!لكواصمبحنفلسطنمويعكانفمد،سلمحان

سيجىءالذىنفسههو،-سليمانأيامعلىبالتجارةاليهود،إلىجاءوالذى

عرةمنوكمفلسطن،فىأياممنلهمالبقيةالبقيةنىبالحربإليهم

إلىبالانضصامإلاضيقهممنمخرجَالهميجدوافلماليهود،علىضيق

مصرفر،-الكبرىالإمبراطورياتببم!القائمالصراعفىالطرفينأحد

اجتاحمزعنوكم،صاكررنوهميدعن!اجزيةبأداءأو-القديموالعراق

المزاميرأصحابصر)خوراءومن،التَوراةوراءمنوكان،بلادهمالمصطرعون

كلههذاورا،منكانالسماء،ردبمنالص:ثوطلبهموصكويلهموالأنبياء،

أرضدولفوقهممن،الرحىشقىبينالأخطار،سَهددهلدممطااليهودمرقع

النيللأ(.أرضتحنهمومن،الجز-!ة

نىظهرتالتىالآراميةالإمارةفإن،المباشرينجيرانهمعنوأما

بصدنهاجديدةلعؤمركز(أصبحتماسرعان،سلممانايامعلى،ادمشق

C..2300"!ا.11() Roth, op.ci

321.عىاالاقيالمرجعادلمحدانتول2()
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صعبعدومدمضقأصبحتوهكذاصريعَا،إليهاانضصصْالتىالقديمة

فقد،أعمونوأعاعليها،نفوذهافرضتوطالمابل،لإسرائيلبالنسبةالمراس

أىمنرابطةأيةالجديدإسرأليللملكيعدولمفيها،إسرائيلهيبةضاعت

املاكهمنمرةذاتداوداعضبرهاوالتى،عمونمملكةمعكاننوع

-يهوذا.بصملكةمالفترةصلةعلىبقيتاأدوم،مملكةكاشاو)ن،الخاصة

فشهدْ،الفتنمنلكثيرمسرخاغدتفقدنفسها،إسرائيلمملكةوأما

-وعمرىولعشا)دبعامأفصأريعةمنأكثرالانفصالأعقبالذىالقرن

منلخرجلاالإسرلحلىالمجصمعلمجدوهكذاب!نها،فمماالملكلداولصو!ياهو(

السياسية،للانقلاباتمسرحإلىإسرائيلوتتحول،أخرممطولحَلقفهالادوامة

أومعتقدم،محلهويحلآخريقتلهجتىملكجمرئمهاعلىيتربعيكادفلا

هذ.تسودوبينما،والرفاهيةالعزةإلىبيدهوبأخذ،الشعبيحورأنهمدعيَا

من!بنتقصونالفرصةيهتبلونبجيرانهاإذا،)سرائيلداخلفىالأحوال

اصرأليلأخذتوفكذاوجلعإد،الجليلعلىدمضقفتسترلىحدودما،

نصف"سكانها،وشردمساحتها،نصففقدتبعدأنوسَضاءلتنكصق

وهوالا،المحتوممصيرهاننتظر،الأوصالممزقة!عيزسشعمزإلىوتحولت

ملك،الثانى)سرجونيدعلى.م؟ق722عامنىذلككانوثد،الموتأا(

.-.(.مق07به227)أثور

بينوعزلتها،ضثيلةالسياسيةامميتهادويلةغدتلْقديهنرذا،5واما

ولم،.تتحركأندونالإمبراطورياثتياراتلَرفيجعلتها،الجنوبفىتلالها

الأجانجطالتجاروأمااامعهاعلاتاتإتامةفىصعولةايةالفوى.الأجنبيةتجد

فىذلكأبهانسواء-الأجنبىالنفوذوجدوتدبازدراء،عنهاتحولوافقد

عليهاليقضىثم!2(،شئونهاكلإلىليتدفرصة-الديانةفىامالسياسة

ح.،:لا!"أس!."ه"حأJib.)2(00405ص،الطبقالمرجع،حنشنزاد(11
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نصر""نبوخذالبابلىالعاهليدعلى.م،ق587عامفىالأمرآخر

.م(.قهـ562-6)5

فقد،!بهوذا()اسرائيلالدوبلتينبينوفاقهناكيكنولمهذا،

الصوداأجلمن،نزاع!لرنزاعفىالأخرىدماءتربقمنهماالواحد!كانت

البداية،مندوهكدا،أخرىتارةالأخرىعلىالواحدةصيطزأجلومنناؤ

مشتعلةالحروبظلتوقد،أالأيامكل!بربعامرحبعامبينحروب"وكانت

ملكولعثاأسابينحربوكانت،سلفعنخلفيرثهاالأرارلينهما،

،المصفاة"تلعةتقيمأنيهوذااضطرتنقدثمومنا(1X5أيامهاكلأليلiص

اضطرتكما،ال!ثمالالىأورشليممنالرئيسىالاسترديجىالطريقعلى

وعلى،الشماليةحدودمانهايةفىتقعوالتى-"جبع،تحصينإلىكذلك

الرامةحجاؤكلحملوا5نفدوهكذا-أورضليمشرقىأميال6مبعدة

بنياميناساجبعالملكبها!شىبعشا،بناهاالتىوأخضابها

اليهوديتين-الدوبلتينبينالنهائيةالحدودهىتلكوكانت،والمصفا-أ

)2".-!بهوذاإسر،ليل

إضرافثحتللديائة،الباسفيكمدرسة11منأمريكيةبعثةك!ثفتوتد

عامىببننبمابهافاعتالقالحفرباتفىببد،فردربكوليم"الدكنور

الشمالإلىأميالسبعةمبعدةعلى-النصبةه"تلفىام2691،359

سمكوكان،،"المصفاةفىالقدليمالحدودحصنبقايا-اورشليممن

كانتكيفيريناالهائلالدفاعىالحائ!هذاولعلقدئا،26الحائ!

".rمرنرا)قاسيةويفوذا،إصرائيلبينأوارها)ستعرالتىالأمليةالحرب

16أل!ملرك)1( : 01 043 III*

22.:15أل!ملوك)2(

)3(Bible as History, ,6791 .p ;225-224 .J Muilenburg, in Studia+ح,W. Keller

,Theologica,,5591 .p ;42-2 .G .E Wright, BA, lo, ,4791 .p ;77-96 .J Finegan

175,.Past,,9691 pأ+حأLight from the Anc
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لموالجنوبيةالحماليةالقبائلبينالحروبهذهفإن،حالأىوعلى

اقتتالعندأئمَانسمعلأنناذلكأخركلمافىون!رةعلىمقصوؤتكن

حديثهاتختمماكثيرمنفسهاالترراةإنبل،والفينةالفينةبينويهوذاإسرائيل

بينهماوكانت5العباؤبهذ.واسرأئبليهوذافىمتعاصرينملكينكلعن

أبأد!مالحشر:صورهفىيمْولحيث،العظيماللةوصدق،كلإلأيامحرب

يعفلون()ا"،لاقومبأنهمذلك،شئىوقلوبهمجميع!تحسَبُهُمشديد،بينهم

قبائلجانجافىدأئضاإنماكاشاالحروبهذهنتيجةأنيحدثناوالتاريخ

الوجهةمن-الشمالأهلطاعةفىأورشليمملوكدخول)نبل،الشمال

الميلادأ2(.قبل086عامترابة-يكادأو-تامماكانإنما-السياسية

46عى4القرلجىكفبرردالر:411:آكة،الحرصوؤ(1) 5 I -5 6 5 I،الفاهز،الشعب!ار

1243لم4،النفىتفيرا(7391الفاهز،النن)دار،001"/كثبرابنتفحير07911

1هالترآنظلالافى ro -92 roYAIIهـ924لم8،المحيعلالجرلفبر5354لم3ابناير،صفؤ

.478لم3،ابيضاوىلقير

.12iعى،رون!الحمبيجمدكرجمةاالنالمبخذؤفى)ص6لبل-الحالمداربخ،روشوندبوثور)2(
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التانى.الفصل

إسرانيلدوبلة

0)9برلعامأسر!-أولا - ivyمق.)

.م(ق09)229-االألليربعام(1)

منأفرايمىوهو،"صروعة،زوجهمن"نابا!،اين:هوهلا!يربعام

منمقريةعلى،غسانة)ديركانتوربصاالأردنوادىفىوتقع-"صردة،

وقد-شكيممنالغربىالجنوبإلىكيلا24مبعدةعلى،صردةعق

فى،ثقثم،وقصورأورشليمهيكلفىالبناءعملياتأئناءسليماناكتضفه

.c)ايوسفلبيتإدارته

ثنازعهفمد،حرجمولففىكانليدو-)نماماعلى-الرجلغ!ران

ماسرعانولكط،لعشيرتهولاؤوالآخر،الملكلسيد.ولاؤالواحد،امران

جدآخرأمرذلكصاحاثم،للملكولائهعلىلعشريتهرلاء.نضل

سلبمانيخلفسوف!بعامبأنتنبأ)قدالشيلونى،"أخياذلك.أنخطر،

سليماناضثمماومرعانعثرالاثنىاسرائيلأسبا!منعشؤْأسباملعلى

الىالهروباستالاعالأخيرولكن،هـبعامقتلالىنسعىالنبوةرائحة

علىأو،سليماننحوسياستهامنكيرتتدكانتانهايمدووالتى2(،مصز

لسليمانصداتنهاببنالبتةنعارضلاانهترممطبدأتفدفإنهاالأنل

أعداؤاليهيلجأالذىالمأوىالوثتففىفىتكونأنولين،ومصاهرته

الذىفرعونمنبترحابروبعاماستقبلوهك!ا،عليه.الثلالرينعننضلا

اأخياثبوء-تحميقعلىبسماعدتهوعدهوربما،والحمايةالأمانأعطاه

.11255،9501،المقلىالكلناليفاموس26-11:528أول.ملوك(11

.314-.:11أل!ملرك)2(
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1(.فلحطينإلىو!ود،الفرصةتنحعندماال!ئيلوئىه

واضئا-رئهجوارإلىالكريمالنبىينتقلأنفماالأمر،كانماوأ!ما

وحتىالجنوبالشمالقباللبينالهوجاءالفتنتقومحتى-عنهمرضيًا

يهوذأ،عناإسرائيلانفصالالمشهور،،شكيم"اجتحاعفىالثماليون!رر

ضيئماندرىلااننا،قبلمناسرناوكما،)سرأليلعلىماملكهروبعام،واختيار

فىستاروراءمن"يربعام،بهقامالدالدورعن،التحفيقوجهعلى

ئدرىلاأنناكما،إسرلإليلوشيوخ،)رحبعامبيندارتالتىالمفاوضات

Lى-الأصحعلىسادثهاو-المصريينبحلفالهيربعاماستحانةمدىك!لك

كانإنماالرجلأنيزعممنهناكوأنبخاصةالجديد،عرثهدعالمتئبصا

الغزوأنكذلكونرعمبل-كذلكزوجهكاشئاكما-مصريةأممن

اقدامتحتاورشليموسقو!،،الأول)ثيثنقتيادةتحتليهوذا،المصوكط

2(+يهوذأعلىإسرائيللثوؤسابقةخعؤفىكانإفماالمصربة،الجيويق

منبقرار،)سرأئيلعلىملكما،)يربعاماختيرفلقد،حالأىوعلى

نضلاعن،شروطهمعلى،"رحبعاماجئمعِلمبايعةال!ى،شكيممجلس

الثسيلونر،،،"أخيانبيهلسانعلى-إع!رائيلرب-"يهوهأمنسابقاختيار

الحاليئ-لابلسشرقى،بلاطهتلأنهايحثملوالثى-)فمكيم،اختيارلم

أفرايمجبلفىشكيم!رلعام"دهشىالتوراةفىونقراالجديدللعرشمقرم

أقدمنالمدينة،ملكيةكمدينةنظمهاانهبذلكالمقصودولعل،ب!ا،)3(وسكن

إلىقبلمنأشارتقدإنمانفسها،التو!اةإنبلالسنينبالافيربعاممن

ء4(القضاطآأياعلىنيها"أبيمالكأملكيةقيام

أنلولا،اسرائيلكزوينوىكان"سيا!ون،انسحيح!دليلافدمأنلون،الباحئعنبعفىهـى،1،

..نلطينأرفىمنماحاتيخعطهيتاملجحلها!امرالذىطيمان،يقرروع

A.0يمأ Malamat, JNES,,22,6391)p
)2(7-436..H..R Hall, The Ancient History of the Near East, p

;r)25.:12أ،لملوك

1-:1'92;قخا(4) Y. r3.152:اوكذهـ.. op. cit., .p ;344 .M Noth, op. cit., pكهط.A
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مكانالى)-وبعامهـشكيمتركحتىالدهر،منحينيمضىأنوما

-"فنرئيلهفى،العمقليوقفىمقرهألخذحيث،الأردنضرقفىبعيد

هـتلأنتثبتجلركهنلسرن)حفالركاشاوإن،الحاليةالذهبتلول

السريعالتحولهذاوكان،لفنوئيلالقديمالموقعهوكان،،الشرقىالذب

إلىشكدونهـجع،شرتهفىافنوئيلهالىالأردنكربفى،"شكيممن

لشكيمثهديدمفيهيرىأنالبعفىحاولوقد،إسرالمئيلفىالأموراضطراب

المصرىالجيويقتهديدبسببأنهآخرونروىبينصا)ا"،"رحبعامقبلعن

ليربعام،مصروتعضيد،تمام!يتعارضإنماالاتجاههذاكانوإن(لفلسطين

لثورتهءومساندتها

تصلحلا"فنوئيل،أنروبعاميدركمافسرعان،حالاىوعلى

إلىيعودلا،ولكنهالأردنغربإلىأخرىمرةفيعود،إسرأئيلكعاصمه

)تز!ةهمدينةمن6سخذحيشا،أفرايمجبلمنآخرموتعإلىوإنما،)شكيم

شمالكيلأ11مبعدةعلى،الحاليةالفارعةتلوهى-لهعاصمة)ترصة(

السنةحتى،إسرائيللملوكعاصمة..iceاترزة،اعشمرتوقد-شكيمشرق

.م()2".ق)876-986"عمرممطأحكممنالسادسة

مملكةضمنتقعالرئيسىومعبدهاالمفدسةبتابوتهاأورشليمكانت

)هيكلأورشليمفىالرئيسىالملكىالمعبداستمرفقدثمومنيهوذا،

اسرائيل،مملكةفىتعيشكانثالتىالقباللأبناءاليهيجذب(سليمان

للقبائلالرئيسىالمحرابانهأساسعلى،هناكالقرابينوتقديمإليهللبم

الأوليرلعامأنوبدهى،الملكيةداودآلسلطةنبذتوإنحتى،الإسرأئيلية

هناكأنيعنىانماذلكلأنالرضا،بعينايأمرهذاإلىينظريكنلممذا

)1(374.08..op.cit,كيا-ول

وكذا:1(6891،ببروت()مزجم،1،22هعىاالمقدسالكناباطلىا،رلىهـ.هـ.)2،

5791,02,,p.;2011,843 .H .C Kee and .L.E Toombs,BAطأح."ه،.F.M,Unger

".5791,02,,p.;01-82 .J Finegan, op. cit., .p;184-183 .C Ernest Wright,BA
28-11.,32-1.BASOR,,5791,148 p
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نأيربماموخشىداود،بأسؤالإسرائيليةالقبلأللتربطمباشرةكيررابطة

بيتفىذبائحليقربوا،الشعبهذاصعدإنداود،بيتالىالملكية)ترحع

يهوذاملكرحبعامالىالشصعبهذاتلبفيرجع،أورشليمفىالرب

6)1(.ليقتلوننى

الوتتنفسوفى،شعبهبولاءبهايحتفظوسيلةنى!بعامفكروهنا

هيكلو!ين،القبائلْالشماليةمقدساتبينالدينىالتوازنمننوعَايوجد

المقدسينللمكانيينيعيدأنإلىتفكيرههداهوهكذا،الرأيعسليمان

بيتبن،برجوهى-الل،)بيتفىمنهماالواحدوكانمكانتهصا،القديمين

وكان-أورشليمشمالىكيلا16َمبعدةعلى،الحاليةبيتينمنمقربةعلى

أميالكيلا5َمبعدةعلى،الحاليةالقاضىتلىوهى-)دان،فىالآخر

منهاكلوزود-المملكةشمالاقصىفىالأردنمنابععند،بانياسغربى

بمحراببعدفيحارودتقدالسامرةمدينةأنويصدو،الذهبى)العجلب

قد،هوشع5النبىًفإن،حالأىوعلى،كذلكذهبىبعجلوربما،ملكى

")2(.السامرةعجلذكر

بهتتمتعكاشاالذىا.لاحترامتقويضعلىيربعامعملوهكذا

إلو!آنفسونىإليها،الحجيجتحويلطريقعنالقومأعينفىاورشليم

ومع3"،القوميهصالعاصحةبهلسصتعكاشاالذىالولاءهدامنبعض!ليحوز

تابوتمنافسةعلىتادرةكيركاشاالإسرائيليةالعبادةمراكزفإنذلك

ملوكأمدهالوحتى،القبليةالحياةفىالفريدةالتقليديةوصكانئه،اورشليبم

منوبنظام،الملكيعينهمولكهثة،اللازمةالمعوماتبكلإسر7ليل

عجولكانتو)ن،4(أورشليمفىالمرعىلمثيلهئقليد!كانألأحتفالات

:!2-12.27أولملوك)1(

وكذا:،5-86:هوشع27-12:133أولملوك)2(

)3(25-24.05،(4..C Roth, op.cit،

0232.M.Noth, op. CiL, p

2.3+05".M.Noth, op.cit
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غابتأنبعدا،"البعللعبادةالمرتقبةللنهضةالطريقفتحتقدالذهبية-وبعام

)1(+النبىصموئيلأياممنذالبلادعن

يهوذا،عنالانفصالإجراءاتفىاصتمرهـبعامفلقد،حالاًىرعلى

المقدسةبالأم!نشديدةعنايةاعتنىكما،اللاويينغيرمنك!اتهفاختار

إلىالمتدينينمنوكيرمماللاويينمنالكثيردفعمما،المرتفعاتعلىالمقامة

فىأحدثهالذىالتغييرعنفضلاهذايهوذا،الىوالهجرةالبلادمغادرة

الثح!رالىالسابعالشهرمنالدينيةالحصادواحتفالات،،المظالأعيد

ب!وذا-فىحدثقدإنماالتغييوهذاأن-سىمنهناككانوإذ،افامن

تجمعأنبمجرديتمكانإنماالمظالعيدلأنذلك-إسرأليلفىوليس

بينهما،الوحدةايامعلىويهوذا،سرأليلاٍفىالعاممحصولمنثمرةأخر

يهوذافىالاحتفالهذايعقدأنالطيعىمنكانفقدالانفصالتموعندما

إسرأليل،فىتنضجأنتبليهوذافىتنضجإنماالثصارلأن،إسرأليلفىقبله

.)"الشمالقبكالجنوبفىأى

التىللدرجةتوي!ليدو-ماعلى-كانيربعامفإنالأمر،كانماوأي!

وعشريناثن!ينمدىعلىإسرائيلنىالأمورزمامعلىيقبفىأنمنمكنته

منلفتزأيامهاًخرياتفىتعرضتتدالبلادأنكذلكليدوكانوإنعامما،

الأسقرار.وعدمالقلق

0-19)ناداب(2) 0 - gم(ق.:

يستمرولم،الاُول-سبعامابيهبعدإصرائيلعريقعلى!نادابأجلس

يهوذا،فى.م(ق1319-873)أسا(حكمأيامفى،عامينمنأكثرحكمه

جنوبكيلينمبعدةعلىالملاتبتلاليوموتعرف،)جبثونهفىتتلثم

هـوكذا:31-12:33اولملرك)2،

,enأ3800001. c.po.1نأEps

416,055.A.Lods, op. cit
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عملقدبأنهالتوراةوتصفه،دانمنطقةنى-مباشرةعقرونوضرق،تمنة

)1(.أبيهمثلاللةإلىوأخطأالثر

.م(:ق)009-876عثااسرةثانيما-

صب!من،أخيا،بنابعشااستطاع.م(:ق09-0877)بعشا(19

نأبعد،سنة،وعشربنأربع!ترصةنى،إسرائيلعرشعلى!ل!أنيساكر

حصارهأشاء-يربعامأسؤملوكثاثى-هـنادابا)غتيالفىبخح

فىوهاجموهم،الإسرليليينبينالانخقاقفرصةاتهزواالذينللفلسطينيين

شصى،يهل)اىI)بعشابخحثم،أورشليمغربىادانمنطقةفىاجبثون،

منبقىمنلميدأنفىؤلكبعدربئ(الئصأوالمبحلبمعنى

يقوموأن،(Y)الشيلونى،)أخيالنبوءةتصدبقَا،الحياةميدعلى-سبعامنسل

لروا!ةوطبفا،"أالرامةفىيهوذاملك)أسا،بمهاجمة،اترزهعاصمتهمن

-)3(الرامةمدينةاحرولفىبخحلَدبعشا،الإسرليلىاطكفإن،التور)ة

أورئسليم،إلىالمودىالرئيسىالطريقعلىبنيامينمنطقةوسطفىتقعوالتى

إسرالًيليَاحصن!منهايجعلوأنشها-الشمالإلىكيلا8َمبعدةوحلى

منيعما.

خزائنفىالباتيةالبقيةيقدمأنإلىيهرذاملكآسا،5ويضالر

إسرأئيلىبمهاجمةليقوم،هدد،)بندمشقلملكأررشليمبمعبدالكهنوت

وضرب5،إصرائيلفهاجم،رغبتهإلىالآرامىالملكأجابهوقد،الشمالمن

وكان،)4"،نفتاليأرضكلمعكنروتوكلمعكةبيتوآبلودانعيون

لتأمينإسرأليلمنالثمماليةالمناطقهذهفىرغبونالدمشقيونالتجار

(o2/469االمقدسالكتاميتاموس!25:،-115-012:%4أولملرك.

.IAN/االمفدسالكنابتامرس2713-ا:15أولملرك)2(

.2!1-.:15أولموك)3(

aI02لأوملرك : No"
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الخربمنالانسحابإلفىابعشا،ويضطرالحاحليه"ا(المدنمعاتصالاتهم

ويحصنالرامةويحتل،الفرصةأأسا،وينتهز!الشماليةجبهتهعنللدفاع

الشرقإلىكيل!5مبعدةعلئ-)جيع،فىجديد،حصن!ويشيد،المصفاة

لأنناذلك،المملكتينبينثابتَاحدبمالاَنمنذأصبحترالتى-الرامةمن

هـجبع،اْن-م،ق066-+04)ايوضياهالملكحكمأدناءjهأننعرف

التررا!فىنقرأحيثليهوذا،الئحماليةالحدودمدينةيبدو-ماعلى-ماتزال

)سرليلبينالعلاقاتنإن،حالاىوعلىةسبع،بئرالىجبعامن:

التلالتصبححيثالحدودعلىللنزاعحدبوضعتتنيرماسرعانويهوذا

وتحتف!،المياهتقسيمخ!معمتوازيميسيرالذى،الرئيسىالطريقمنطقةفى

2(.أورشليئمالملكيةالمدينةلحماية،بيامينمن!ةمنهامبجزءيهوذا

.م(قAVI-AVV)أيلة)2(

يقالكحاأنرايمأر-إسرأليلعلىكملك)بصثا،أباهاأيلة،يخلف

أسؤبهاانت!تالتىالطريقةبنفسالأسرةتنتهىثم،عامينولمدةأجانَا-ْ

بهاوستقومالآسمؤهد.حكمبهاقامالتىالطريقةنفسوهى--سبعام

)وهوالصغار،قواد.آحد"زمرىهفيغتاله-إسرأليلملوكبيوتمنغيرها

الأمر-ويضهى،ترصهفيالبيتعلىالذىأرصابيتفىويصكريضرب

حدعلىثها-ييىلمحتىاالمالكةالماللةجمعأفراديمتل-كالعادة

ذلكفإن،إسرائيلبنىعندكذلكوكالعادة،بحائط)بائلا-التوراةتعبير

خيانةكانتوإن-المرهذ.ياهوه5هو-نبىلنبوءةتصديقَاكان)نما

علىئدريهلألحصببالآنراه)3(1،فىمضغةأصبحتتدالمرةهذه)زمرىأ

،!-ال!حمحق.وجه

)1(376..op.cil, p,!.كمفا

(Y)23ئانمبرك:A236-235،.وكذاا..op.CiL,p07،ولةلا

(r)036وكذا:9:131نانملوكا81-،:16أرلملرك..p910111!ك.,S..A Cook, CAH
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سنين،سبعتكنلمإن-أيام!بعةمضتفلقدالأمر،كانماوأيما

يحاصرالوقتذلكفىكانالذىالجيقوقام-الح!بعينيةللترجمةطبقَا!

.(11لإسرائيلملك!عمرى،"وأعلن،الفلسطينية)جبئون،

87684-)عمرمماأسرء-ثالثأ rم(ق.:

:8،إ)876-9عمرى(.؟إ

إترزةهالى-جيثونفىملكَاالجيثىأعلنهإنبعي-عمرىأسرع

ومن،"زمرى،إلىبالنسبةمنهميئوسَاالموق!أصبحماوسرعانوحاصرها،

يظنعمرىوكان،قلعتهدا.خلنفصهواحرقالقصر،فىالنارأشعلفقدثم

ورلهماومناجينة،،ولد!وايورام،"تبنى،كيرأنله،خلاقدالجوأنا

ملكماأعمرى،تعيينمنمعارضَاموقفَاجميعَا6لخذواقد،إسرأليلنجصف

انتصارهعمرىأحرز-أعوامأربعةدامصراعولعد-وأخيرأ،إسرأئيلعلى

تجاوزتفترةإسرأليلحكمتلأسرةمؤسسصَااصبحفقدثمومن،التام

أبأرضالآشوريةالوث!ئقفىعرفتقدإسرأليلأنكماعامَا،الثلالين

ملككانفقد،اسزتهسقو!بعدوحتى،عمرىهسَاارض5اوعمرى"

أنإلىمابدرجةهذايعزىوربماعمرى،،"ابنهوإليهمبالنسبةإسرائيل

أثناءوربما-عمرىاصرةعهدبآشورأثناء،مرةلأوللصلوا،قدالإسرليليين

الىبهداياهااًرسلالذىالإصرليلىالملكثفسههوْولعله-نفسهعصركلطعهد

حتىالأخيرهذأتقدمعندما،.م(ق85)883-أالثانىبال،ناصرأئمررا

)2(.ل!روتمنمقزبهْعلى،الكلبنهر

وهو،العرشتوليتهقبلعصرىأسؤعنشيئ!اشرفلاانناالواتعوفى

ولدهاسموكذا-اسمهأنإلىهذا،صدفةمجرديكونأنيمكنلاأمر

كما،عربيةأصولذاعمرىاسمكانوربما،إسرليلىأنهلمدولا-أخاب

.15-16:17أولملود)1(

(p..377 . . (Y،هه0ةس!حا,A.Lods
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أسماءعننضلا"ا(،كذلكعربيةتصميةأنهعلىأخاباسمتفسبريمكن

عمر!سا،اسمكانفربحاهناومنمماثله"2(،عربيةأسحاءلها،وعصرىزمرى

اصمأنهإلىالبعضذهبرإن،نبطى+(بالأحرىأوعربىاكلعلىيدل

اللمليشيا،كقلالدعمرىنفاٍ،حالأىوعلى،41"،)مفلحبمعنى،عبرى

منسَكونفىألمَاكانترالتىاالمرتزقة"صفوفبينمنظهرتدوأنهلابد

95(.كليةالأصولمختلفةعناصر

عامهفىولكنه،)تر!ةأمنإسرأليليحكمI)عمرىاستمرولْدهذا

منبرزنتين)شامرهيدعىممنالسامريةالهضبةقلبفىتلااشترىالسمادس

ذلك-يعدونص!قرنولمدة-الجديدةإسرائيلعاصمةعليهوأقام،الفضة

الشمالإلىكيلأا0مبعدةعلىالحاليةسبسطيةوهى-6)السامؤوسسماها

هناككان،إن)6(القديمالتلصاحب)ضامر،إلىنسبة-شحكيممنالغرلي

،)8(.الحراسةأوالمراقبةأجبلأو6)7(المراتبة)مركزيعنىالامممأنهـىمن

أهمهاطلعلالسامؤفىبحفرياتعلميةهيئاتعدةقامترتد

.9أعوامفىممان A0391!1-5أ 4 mrmn )"i Iْ(ألبتت،%1آ

بالاعتباراتاختاؤمنخبؤعنكثفقدإنحاالمدينةموقعأن

)1(023.،"..S..A Cook, op.cit., .D.361 )2( .M Noth, op.cit

(r)ص،الايقالمرجع،حقفبلبU M . Y- i2.المقيسالكنالههمرس/rA-%.

،5(.02"00.M.Noth, op.cit

.448-944لماسالمنيالكاليناموس23-16:524أولملوك61(

.op."ه..7،378( cit4"!سا.A

(A)185.5.Pأء.ه!ط,J. Finegan

.86عى،الابقالمرجع!ير،جرن:وكظ

)17.G..A Reisner, .C.S Fisher and .D.G Zyon, Harvard Excavations at samaria

2.019.,,2491.Vols8091إ-

(01)ot, .K.M KenyonإCrow1.\25-21.لأ;.W..F Albright, .5891,015,ROSAB p

4291.,Snkenik.The Buildings at Samaria4"ل!!.سإ
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،قدم!05منارتفاعهيقربمنعزلتلعلىتقعفالحماموة،الاستراتيجية

الجبالمندألرةشبهبهوتحي!،خصبمتسعوادمنتدريجيَاويرتفع

)1(.الدفاعحالةفىمحالي!المكلانيجعلمحلي!ينبو4هناكأنكحا،العالية

ملكيَامقرميقيمأنإلىيهدفكانإنما)عمرممما،أنعنفضلاهذا

تحتوليشت،خاصةبقبيلتهمرنبطة)شكيم،مثالعلىليستمدينةفى

استولىالتى،)تررة،إلىبالنسبةالأمركانكمامفاجئئهجومرححة

تقعكانت)نما،"الصامرyانذللثإلىأضف،أعمبوع)2(منأقلنىعليها

هجومأىعنححايةوفى،الجنوبإلىالشمالمنالرئيسىالطريىعلى

فيهكانوقتفىقينيقيابسهلاتصالوعلىيهوذا،ناحيةمنعليهايقع

ذلكعلىالأدلةوأقوىفيني!يا،مدنمععلاقاتإقامةفىراغبَاعحرى

إلىبالنسبةوالأمركذلك،أالزأبيل،الصوريةالأميؤصن"اخاب،ولدهزواج

،قوةهصدرالسامزكاشاوهكذا،مملكتهاراضىاغنىتقعصا،الغرب

فىمثلها-السامرةكاشافقدوأخيرمبكثير،"ترزه،عليهكاشامماأكثر

الجنوبإلىالشمالمن،الرئيسىالطريقفىدححكم-أورشليممئلذلك

مقبولةبدرجةصالحةممراتهناكأنكما،المياهتقسيمخ!امت!دادعلى

والبحرالساحلإلىتؤدىواخرى،الشرقناحيةمنالأردنالىتؤدى

"1،الفرب)3(0ناحيةمنالمتوسطالأبيض

سنةوهى،الملكىالحىتكونأنعلىالتلقمةتخطيطتموتد

تخططفىشكدونمئيللهاوجد،الفلسطنيةالمدنتخط!فىجديدة

قدإنفا،ذلكوالمزكد،علىايأولالدليلأنإلا،سليمانأيامعلىأورشليم

إنماهذهعمرىمدينةفىالملكىالحىأنويمدوالسامؤمنإليناجاء

.W Keller, op. ciL, .p .227 l1(

(A.Lods, op. ciL, .p.378 4 (Y

(K..M Kenyon, op. ciL, .p;271-261 .G .E Wrigh, Samaria,BA,,27,9591 .p (r

J..67-68;أشأ."01185.001 Finegan, op
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حلةادفىأحيطتتدإنمالأنهاذلكعنها،الدفاعيمكنمنطقةكاذت

م!كرأمنهيجعللااحىاتخطيطأنكماتوىبسور-الأتلعلى-الثانية

الملكعلىمقصورةملكيةمنطقةمنهيجعلمابقدرمدينةلتجمعات

وحاشيته)1(.

تجاهالمدىبعيدبخحَالعمرىكتبفقد،الخارجيةالسياسةفىوأما

فلقدا،دمشقفىالآراميينتجاهذريعبفئلمنىئدإنمااأنهغير،)مؤاب

سوريةنىالموجودةافوىأقوىالاَراميةدمشقمملكةالآناصبحت

الشمالمنيإسرأليلتحيطأصبحتانهاكط،الإطلاقعلىونلسدن

)عجلون،ثوقشمالالحدودعلىتجاورهاكانتفقدالسواء،علىوالشرق

بميلين،اال!--لمنالشمالإلىالحاليةصلانخربةمكاننىوتقح-

الأعلى،اياردنلوادىالضرقيةوالحدود-الأردنفىإربدمنممْربةؤعلى

فلقد،حالاىوعلى،بالمعادنالغنيةالبقاغفىلمحكمأخاأتهاكما

نأعلىمركماعمرىاضالربأن4والآراميبنعمرىببنالأمووانتهت

فىمعينةأحياءيخصصوانكالئا،الأردنشرقنىكثيؤمينعنيتنازل

الأسبابأهممنمذاالاَراميينضغطأنكما،الاَراميينللتجارالحامز

الفينفيين+"-.احضانفىووتمىأنالىعمرىدفدضاالتى

أخاب-ولد.وربما-عمرىأرجينلقدالاداريةالناحيةمنوأما

-تهدفكانتانماعمركما()بيتسياسةلأنذلك،جديدةإدار!ةااقسامَا

النفوذوتقوية،الفبلىالنظامعلىالقضاءإلىا-قبلبنسليمانفعلكما

ا"َْ...الحاكمهء3،للسلعكالمركزى

)1(263..05.K..M Ke! nyon, op. cit

وكذا:7016لم2المقدسالكابتا!وس134،-25:1415أرلملولة)2(

..378-377..s.op. ciL, pا.ول!أ

)3(378..Ibid.,p
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:(م.لى058-968)بأخا(3)

986عامفىوفاتهبعدالسامرةعرشعلىعمرىأبا)أخاب،لخف

اكثرهذا،أخابعنسَحدثإنحاالتوراةأنللنظراللافتمنولعل،.مق

إلىيشيرمماا"،bسليمانأياممنذأصلافهمنآخرواحدأىعنتمَحدثمما

منأتىإنمال!دو-فيما-الحديثهذاعاصرأكثرأنكير،الرجلأهمية

إلا،تاريخيةقيصةذومصدرأنهوركم،وسقرطهعمرىلبيتالشعبىالتاريخ

،أخرىناحيةومنوالأس!ؤالتاريحةالمادةبينالخلطإلىكثير،يصيلأنه

قيمتهامنبالرغموهإليشع،)2("الليا،سيرةمنح!رعلىنكونأنفيجب

)الموراة(،المدلمالعهدفىالرأئعهالأجزاءمننعميرهافربما،الدلنلاريخفى

3(+تاريخلأوليمى،ث!عرتصصىذلكمعولكنها

علىال!رموطنأنتمالحيدركاأخاب،كانفقد،حالأىوعلى

أصبحتقدإنماأورشليموأنبخاصة،دهشقفىهناكهـبفررانمادولنه

عقدفقدهناومن،اسر،ليلوضي،دمضقبجانبالصراعفىطرفَا-الآن

قدكانتالتى،الفينيفىالساحلمدنمعوثيقةرواب!إقامةعلىالعزم

الأبيضالبخرمنطقةفىناجحاستعمارفىالثبروعفىالفتزهذهفىبدأت

منمكنهالذىصور،طكلشبعل،انحؤ"أخالي،اتجهوهكذا)4(،المتوسط

فينيقيا،طريقعنالمتوس!الأبيفىالبحرإلىالو!ولمنأعداء.بمنعأن

معالتحالفلهذاوجدوامْدجانبهممنالصوريينأنذلكعلىوساعد

فلححطنشمالومنتجاتقمحالىحاجةفىهم،فائقةمزاياالإسرديليين

منالاَراميينالتجارمنمنافصيهميصنعسوفأنهعنفضلا،الأخركط

MأولملوكI'4.!28:22،:ا

21.أ-7941اًولملرك)2،

)3!378..op.ciL, p,كم!ا.ول

(،),op.cit., .p2410 W .F. Albright, in Studies in the History of Cultureيمهول

..2 ". F04يوأ

http://kotob.has.it



-11-8

المنطقةعبر)عكا("عكوطريقعنالمتوسطالأبيضالبحرالىالوصول

.(الإسراءديلية)1

خطواتاعدةكذلك)أخاب،اتخذ،السياسىالاتجاههذانفسونى

لهذاوتحقيقمايهوذا،معالجنوبيةحدودهيعترىالذىالقلقمنممليههلتحرير

للكوارثحد!يضعلأنكثيرمجاهدإنماالرجلفإن،الواضحالهدف

بنودهمازالتوشحالف-وهكذا،أورشليمحكاممعالعقيمةوالضغائن

)873-أورشليمملكشافط،و)ويهو)أخاب،.بمنالصلحتم-مجهولة

بمساعدةبهوذالمعهدبأنيمضىالححاف!ملحىكانوإن،.م(لى!84

أصبحتوهكذاما،حربنشوبحالةفىقوةمنتتيممابكلإسرألي!

بزواجالحلفهذاروابطقوشاماسرعانثم،الأضعفهىالجنوليةالمملكة

ابنةوإلزابيلأخابابنة"عئليا،من،يهوذاملكشافط،)يهوبنأيهورامأ

%ورشليم،فىالببعل،معبدالمناسبةهذهفىأقيموربماصور،أميرلشبعل

)2(.الحلففىالثالثالعضوصور،ملكالهوهو

"عليناالسهل-منبكنلموإن،والآرامببنأخابببنولدأاالصراع

اًننستاليعفإننا،الخارجيةالعلاقاتظىتتبعأو،الحربيةايأحداثترتيب

أناستطاعدمضقمللثانايأولالملوكسفرفىالتو!اةروايةمننستنتج

الاَراميين،علىالتنلبمنتمكنالأخيرانإلا،السامرةفىأخابيحاصر

الإسرائيلىْالملكينبينمعاهد-عقدفىسببَاكانمماعليهموانتصربل

بهانت.2التىالمدناسنرجاعنىالحقبمقتضامالأخاباصبح،والآرامى

الحقلهاصبحكما،سلفهعهدفى)سرائيلمنعليهااستوكقددمضبئ

السامر-فىسرقدمشقطككانكما،دم!ضقفىموقلةيكونانفى

فىأخرىمرالآرامييناخابهزمالتالىالعامرفى،عمرىحكمأثناء

-اأفيق،)3(.عندمريرةمعركة

,A.Lods,هه0ء!حا8"..08-937(1) op. cit., .p.038 (Y) .A Lods

(r)ا-13:ا02أولملوك+
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منيتالتىالهزائممنالأمرينلاقتقدإسر،ليلانفيبدو،زلكورغم

Uامالتىالعقيمةالمحاولةجمنالت!وراةفىنقرأوهكذا،الآراميينأيدىعلىبها

الهز7لموعن،الآراميوناحتلهاالتىجلعاد،اراموتلاسترداداخاببها

كانالتىالمفاجئةالغاراتتلكإلىبالنسبةكذلكوالأمر،نيهلأا"الساحقة

)2(.حوصرتقدنفسهاالسامرةأن،-حتىإسرأليلعلىالآراميونبهايقوم

الشمالية،إصأليلحدوديصونْان"اخاب،استطاعفقدذلا،ومع

ذلك،دمشقملكالقديمعدوهيقؤالاَشوريينضدحلففىيضتركوأن

منيظهرونالميلادتبلالتاممعالقرنفىبداواقدكاتوا)نماالآشوريينلأن

تجلات5عهدمنذ،مرةولأولآسيا،غربىفىايأحداثمسرحعلىجديد

الأييضالبحرإلىأشورىملكيصل.م(هـاق-76ا1)12،الأولبلاسر

إلى.م(?jAo9-Mr)،الثانىبالناصر"أشوراندنعحينوذلك،المتوعط

المدنمنعددمنالجزيةوتلقىالفينيقىالساحلالىووصل،سوريةشمال

المتراميةلبنانجبالكلعلىاستوليتلقد5:الاَشورىالملك!بقولالفينيقية

فىأسلحتىوغسلت)أمورو،بلادفىالكبيرالبحرإلىورصلتالأطراف

جمبع!،)3(.للالهةالماشيةمنقراببنىوتدمت،العظيمالبحر

منيقتربأن-ذلكرنجم-يسعطعلمالأشوركلاالعاهلولكن

الثاك-ذلمنصرخليفتهبعدهومن-جامدوقد،الجنوبيةوالولاياثدمئق

تد-حددبنقبادةنخ!-دمشقولكن،الآرافيةالممالك"شوكةيكسرأن

يتقدم،.مق853عاموفىوأنجيرآالجنؤب)4(،نحوتقدمهمتمنعوقفت

A)985-أالثالث"شلمنصر U)تكندرلم،سوريةوجئوبوصطىإلقا.م

اهذاأبامتقفأنعلىبقادرةحيصئدْوفلسطنهـريةفىالصغيرةالولايات

(N)2(2-38.:22أرلملرك(d_*633؟6ئانك - .n

وكذا:ْ؟(0991)الإمحنيربة،936-.37ص،الفديملراقتاربخ،مهرانيومىمحمي)3(

276..A..L Oppenheim, ANET,,6691 pا
(،،362..IV.,6591 p!ولص*.,S..A Cook

http://kotob.has.it



.-813-

قواتهاتوحدأنهوبهتقومأنقدزتهافىكانماوكلطويلا،الداهمال!ر

تناسواماسرعانجميع!الولاياتحكامفإنالواتعوفى،المشتركالخطرضد

يدركوهضا،أنفحههمعنالدفاعأجلمنواتحدواالشخصيةخلاناتهم

الغزوبمقاومةقورنماإذا،بينهمالخلافأنوالآراميونالإسرلمِليون

مرةالخلافاتعادتوإنالحدودعلىخلافَايكونأنيعدوفلن،الآشورى

الثاك)1(.شلحصرانححاببمجرد،أخرى

لموالتى،دمثقوهاجمالثالثئملمنصرتجرأفلقد،حالأىرعلى

الآراميين،منجيرانهامعمنافستهاطولمنالرغمعلىسهلا،صيدمتكن

ومنالآشوريين+"،جبروتوجهفىالوتوفعلىفعزمت،والعبرانيينوالبدر

أموصرى"ولايةأميرالطِانضم،قوىغالفتكوصنعلىعملتفقدثم

بدعىآخرعربىأميرعنفضلا،العرببلادمنالغربىالشصالفى

بعير،ألفعلىمححولبمددالقادمةالمعركةفىشارك)جندل!و()جندب،

وإسرأليلوأروادوارقناناوحماةعمونامراءبهشاركماجانبإلى

وكيرهم)3(.

منحلفترقر)قرقار(فىتجمعق.م،853عامصيفوفىوهكذا،

حدد،)بنرأمبهمعلىعضرملكَا،أثنىيضم،والعربالسوريينالملوك

بالنصرشملمنصرتفاخرورغم،الشهيرةالموقعةحدسماحيث،دمشقملك

حاسمَا،يكنلمنصرهأنتقولالتاريخيةالحقائقفإن،هذهترترموتعةفى

وإمرائبل)4(.دسثقاستسلامإلىالدثم

M.Noth,أح.هه.صأ246-245.05)1(

(Y)"(6671)التاهز،155عى،والراقمصر،ضالحالزفىعبد.

،مهرانييوصىمحميهـوكذا:.52926َلم5،الفعيمالأدنئو!رقمصرميخانهل،بخيب)3(

-rvtعى،الفلممالراقلاريخ rvr:هـوكذا

63..ANET, .p ;278 .S .A Cook, op.ciL. p

)4(,J.Montogomery, op. cit., .p;27 .J Finegan, op.ci".،05;24.A.L Oppenheim

ANET, .p ;927 Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and

http://kotob.has.it



--814

ىأوعلى،التوراةنىذكرلهيردلمؤلكمنشيئاانعجبرمن

هذافإن،"أفيق،فىحدد،"بنهزيمةيعقبلذلكزمانكانفإن،حال

ماكانانوأما،"قرقر،فىدمشقلأميرتابعَاكانإنماأاخاب،انيعنى

وهو-جلعاتوراموتأفيقموقعتىبينماالمرحلةفىتمقديسمارإليه

ضدأخرىسوريةولاياتالىانضمقديكونإنمااخابفإن-الأرص!ح

ئترك)ا".عامخطرأنهمادركحصن،الإَف!وريين

قصرفىاكتثصفتوالتى-السوداءالم!ملةفإن،حالاىوعلى

)2(البريطانىبالمتحفالآنوموجودة،م1846عامنمرودمدينةفىشلمنصر

وموظفيهم،الإسرليليينالجزيةحاملىأعلىمنالثانىوجههاعلىتمثل-

والشكل،الراسغطاءتشبهوعمامةقصيؤكطمذ)تمحمغولةملابسفى

للحيثيعنالقوىللتأثيروتشهدتحَا،حيثيين5يكونواأنعنيبعدممالعام

كأمورى)3(.اليهينظرآخر،شكلا،"شيشنقنصب!صئلحيث،الاَراميين

البعضانغحر،اخاب)4(بنا.الذى،،العاج)ب!طعنالتوراةفىونمرأ

هذايبنلماأخاب،نإن،حالأىوعلى،ذلكفىكثيرميتشككإنما

حلىقدبأئاثملئتقدحجراتبعضفيهلهكانلىانكله،القصر

المصو!ةاللوحاتمعظمان،كنيونكلأللين)م!الأثاريةوترى،ه(بالعاج

واحدةتكنلموإن،الأساسيةمعالجتهاطريقةوفىموضوعهافىمصرية

وقلدوهاالمصريةالأصولشاهدوالرجالأعمالهىوإنما،صرفةمصريةمنها

كزهورعديدةصورالعاجألواحعلىنقضتوقد،6(الوطنمابأسلوبهم

Ancient Near+!ع,Chicago,,2691 No.;611 James .B Pritchard(هBablonia

188..tPrinceton,,0591 p!كع
4ْالم3ْعىالابق،،المربممي!ليلبخب)1(

)2(ayard, Nineveh andهأ.Gadd,The Stones of SAssyria,,0391 .p;48.A Hا.ح.

363,.05.op.cit,ظitsRemains, ,9184 01 .p ;181 .S .A Cook

)3(265-264..Finegan,op. cil., p!.22:93(رلملوك4(إ

cit.,.p.267.22-228.ر،)5( 61( .W Keller, op. cit., pجnyon, oبم.K .M K
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والغزلالط،والثيرانكالأسودالحيوأناتوصور،البردىوأوراقوالزنبقاللوض

يدلمما،االصريةالالهةولعصْالهول0لأبىوصورمجنحةأشوريةلآلهةوصور

أجلمنولعلاالفحرةللكفىإسرأل!لعلىالقوىمصرلأثصرعلىبوضوح

منزهرةعلىيجلسوهو،"حور،الإلهيمثلالذىالنققذلكالصور،

.c)االلوتسؤموو

فىيكنلمالعاجىالآثاثأنإلىالإشارةبصكانالأمميةمنرلعل

المتوسط،الأبيضالبحروحوض،القديمايأدنىالثمرقتاريخمنالفترةتلك

،ام289عامفىفرنسيةبعثةاكتشفتنقدوحد.،أخابعلىمقصورآ

شرقتاش،)أر!سلانبمنطقةسوريةنممالفىالعاجمنسريريقايا

عامفىالعريقاعتلىال!ى،دمضقملكً)حزائيل،اسمتحمل،قرقميش

عامفىم(-4918)1817ليارد،أرصتن)سيراكتثفكما،.مق842

نمرود،هقصرفىالعصر،نفسالىوتنتمىلها،مشابهةأشياء،م9184

الثانىأاسرجونجدد.تدالقصرهذاوكانباَشور،(التوراةفى)كالح

ولابدأسلولهافىآشوريةكيروعاجياتهالعصر،هذاالىبهمامعظم،يتتمى

ئىالتىمثيلاثهامنه(-لتالذى،المكاننفىمنأتىتدمعظمهاأن

الآشوريهَللعاهلكجزيةدفعتأوفهبتقدكاشاربماوأنها،)السامرة

وقدهذا.مق722عامفىالسامرةعلىاستيلائهعند،الثانى"سرجون

قصرنفسفىالعاجياتمنضخمةجموعاتحديثما،Mallowanاكتشف

السامؤ)2(.عاجمجموعاتنفسإلىتنتمىنمرود،

شرقمنمختلفةأنحاءوفىكرشا،فى)جذاذاتأوجدتوقدهذا

نصفمنأكثرفذكبيرعددعنكضفقدبينما،المتوسطالأييضالبحر

فىيوجدلمأنهمنولالرغمأسبانيا،غربىجنوبفى)قرمونة"فىقرن

ول.عى،الابقالمرجعالدر،جون)1(

(K..M Kenyon, op. cit., .p.268 (r
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جاءقدأغلبهاأنفيهئ!كلامماألهالانفسها،فينيقيةفىنماذجأيةالراتع

وشمالدمشقمنأغلبهاجاءفقدالآضوريةالنماذجأما،فينيقية"ورش،من

إلىنتتممىالسامرةعاجياتوأماكالئا،المصرىالتأثيروكان،سورية

والتاعمعالثامنالقرنينمنالحالىالوتتفىتاويخهمايمكن،مجموعتمن

عصرمنأنهاالىتشيرالأدلةبعضكانوإن،التوالىعلىالميلاد،قبل

بحت"1(.مصرىاتتباسالزخرفيةوالوحداتواحد،

كلاقترفقدأنهالىتشيرفهىلآخاب،قاتصةصوؤلناالمَوراةونقدم

انذلكفىالسببولعل،لَبلمنأسلافهاتترفهاالتىالسرور،أنواع

ذاتكاشاوالتىصور،ملكلشبعل،"ابنةا!نرابيل،منتزوجقد6)اخاب

أئارولقدتمام!،زوجهاعلىتسيالرأناستطاعتفقدثمومنتوية،شصية

لأنذلك،ألىلليا،النبىتزعمها،نفسها،إسرائيلفىقويةمعارضةالزواجهذا

عنالغرلمةالمطلقالحكمبأفكارلإسرائيلالواتعفىتاثلمالىلزابيل،

إحلالك!لثحاولتفحسبإ2(،وإنماالملكيةعنالتقليدىالعبرىالتصور

هثاكوليس)3(،إسرائيلمملكةفىاللةعباد-محلنشيئائ!يئماالفينيقيينآلهة

الصوريةديانتهميمارسونكانواالصوريةوحاشيتهاإيزاييلأنفىريبمن

الأمركانكما-)4(الغرضهذاأجلمننفسهاالح!امزفىأنشئمعبدنى

الأجنبياتزوجلألهلعبادةمحاريب،التوراةتقولكما،سليمانبنىحين

ألرشليماه(.شرقىفىالزيتونجبلعلى

الرسمية،الدولةطقوسهىالدياناتهذ.تكنفلم،حالأىوعلى

ومملكةلأخاببالنسبةإسراشلرلثبالتكيدبقىإنما،،ايهوهلأنذلك

)1(137-136..W..F Albright, The Archacology of Palestine, p

.-135ا24عى"العربيةالترجمهْوانظر:

)2(25.،3..C Roth, op. ,4ic)p74ءص،الابقالمرجعكرنتر،.ج
(t)33:13ئانملرك)5(.03-16:34اولملوك.
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وسجدالبعلعبدقد1-التوراةتروىفيما-نفصهالملكوأن،إسرأليل

أئارقدإنحا،السامرةفىوعبادتهاجنبيةالاًالديانةهذهوجودأنإلا،)1(له!

خدمةكانتالتى،الإسراثيليةللقبائلالصارمةالقديمةالتقاليدمقاومة

وزوجهأخابضدالئووةالنبىَ"اللياأتزعموقد،النهائى)2(هدفهاهو)يهوه،

مكانها،فىأ)البعلعبادةوإحلال)بهوه،عبادةلإلغاءجهدااللذينايزاليل

وعرضهااجلاداطولفىالليافاندنعأنبياء.،وتتلاإسرأ"ليلوبمذابحفهدما

السنةوفى،السثينهذ.فىمطرولاطللابأنهمنوعدلم،مهـدبمكالإعصار

وجهعلىمطرمفأعطىلأخابوتراءى)اذهبلإيليا:الرفييقولىالثالثة

.،!3(الأرض

السامرةفىكاشاأنهاالا،مكانكلفىشديدةكاشاالمجاعةأنومع

إصرا"جلكليدعوأنأخابمنللليايطبوأخيرم،ضراوةوأعنفقسؤأشد

نبيَا-045وعددهمالبعلبأنبياءهناكيتلقىحيث،،الكرملجبلiالى

نبئا-هـ4.وعددهم!نرابيلمالدةعلىيكلونال!-شالسوارىأنبياءوكذا

إلىالأنبياءوجميع)سرأليلبنى)جميعباستدعاءالملكىامزأخابوأصدر

على)يهوه،بغلبةتنتهى،البعلأنبياءوبينيينهمباراةلللياوبعقد،،الكرمل

منهم!هولاالبعلانبياءامسكواةأنتومهالنبىللليايامروهنا،،)البعل

ولسمعوذيحهم،ممشونأ)4(5نهرإلىلللمابهبمفنزل،ثأمصكرهم،رجل

)1(J,1.ا16:أ،لكr..

0 ap. ciL,.". .242-241 )7rألاهك!.ولِ

(crأو121ملوك: 91 ?:%a %:%-n Y jj5017!قوبرصالة4:115لوقا)بخيل.

ملئوبمجرىعامر،ابنمرج!لوصطفىويرى5،المقطع"فهرالرليوسمبه:قئوننهر)4،

الئمل،جهةفىحيفابقرب!يصبعكاكليخدخل،النرلىالمالالىمنجهأومعرجه

منياههكثر،وجلبوعالصيرهحرمونوجبلالنا!ؤو*لطابررجلمنتلياههوأط

طرفعندالمالىالكرملجبلنححمنتنبعالتىIk.الحاعيزلهميا.وأما،المزبجهة

المفدس،الكناب)قاموسحبفا.شرفىمنأمبالنلالةبحيةعلىبفنردفنلنفىعكا،مهل

.)2/753-754
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كهنةلقنلهمنهاننقامَاايلبا،ذَلننذرمر-سغضبوفى،خدثبماايزاببل

حواريهإلىيعهدثم،)1(،"حوريبإلىللايالِهربتاتليأسوفى(البعل

ليىأنهرغمدمشق)2(،ملكحزأئيل-يهؤباسم-ليححح6)اليثع

هـىفحما-اسرأئيلرلثلأنذلكليهوهأ،5،عابدلميكنولمإسرأليليَا،

الحر-س)3(.الآثم،اسرأليلشعبهعلىعذابصوتيجعلهأنأراد-أبشتبن

عنالتوراةفىوردتالتىالصفحاتهذ.أنالباحثينبعضووىهناا

وذلك،تاريخيةحقالقمنهاأكثر،شعبيةتقاليدكانتربما،الليا،"قصة

أخابأننفسها،التوراةمننستخلصاننسثيمأنناإأولا(منهـالأسباب

-أعطاالسلامعلبهداودبعد-إسرئيلبينحاكممنأولكانا)نماو!نراببل

وعثليا(!بهورام)اخزيااقومىالرباسممنمقاطعبهااسماءأبناءهما

تينبالسامرةأخابقصرفىاكتشفتالتىاالأوستراكاأان)ثانيَا(ومنها

ومن!ا،أخابالملكموظفىبينشائعةكاشاالقبيلهذامناسصاءهناأن

لأنذلك،يهوهأنبياءكلباغتيالبقومالمالملكيينالزوجينان)ثالثا،

بهيحي!وكان5،ذلكبعدإليهمامشمعقدانهالىتشيرتصوصَاهناك

لمإبلياأن)رابع!(ومنها،واحدمالابالنصر،لهتنبأوانبىأربعمالةرف!لهعشية

-A)42)باهو،الملككان،(و)نمااخابعهدفى)بعل"عبادةيلخ

إنما،أخرىلتقاليدوطبفا،عدةسنواتبعدذلكفعللذىهوا.م(ق815

كانانماياهو،5سمحالذىفإن،حالأىوعلى)حزأديل،هوذلككان

.4(ايلياوليس،)اليشع،النبىُهو

جلوهوآخر،رأىعلأدومفىومو،رأىعلفيرانواد!ىفىصبالجبلومرتحوريبجبل)1(

.المقيسالهـتاب)تاموسثالث3ىرأعلىموس

(Y)17:ا-18:91ال!ملوك.

(r،

هـوكذا:91-7،11-815:لانصلرك،TV-Y-أللملوك)!(

41,.n,op. cit., pز.I Epste

.!"3!مأأح."p5.4101ز01
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أخاب،عهدبقيةعنالحديثمتابعةصقبلهناالآفضلمنولس

إالليا!الإسرائيليينالنبيينإلىنشيرأن-،بهورامأخزياولديهحكموفتؤ

!يهوهااللةبمعنى،لياهو،)اٍمنمختصرةصيغةوهو-الليا!5افأمو)اليشع،

هوإنماهذا،التوراةاللياأنئمديد-بحذرولكن-القولاستطعنافربما

جاءتكما،الكريمالنبىَهذاقصةعلىذلكفىمعتمدين،القرآنإلياس

إسرأ"ليلفى)بعلأعبادةإلىتضيرالتوراةفقصة،الكريموالقرآنالتوراةفى

الوثنيةلهذهالحنيفةالليامعارضةثم،الصورية!فىابيلوزوجهأخابأيامعلى

.-قبلمنأشوناكما-إسرأليل)1(رفييهوهعبادةالىهودعوت،الصووية

الواحدة،مرتين،السلامعليه،،إلياس5ذكرنقد،الكريمالقرآنوأما

وإلياسوعيسىويحىأوزكريا:وتعالىسبحانهيقولحيث،الاْنعامسوؤفى

:فالمنعزيقبرلحيث،الصافاتسوؤفىوالثانيةالضالحينَ")2(مِنكل

وتذَرُونَبَعْلاَألدعونَ،تتقُونَالاَلقبرمهتالإذ،ائرسَلِينَلَمَنَالياسأوإدأ

لَضخضَرونَفإنهُمفكذبُو؟،اَلأولينآبالكنمَورفيرئكُمالفةَ،الخالقيَناحسسنَ

)ناياصين،العلىسلامالآخِرِين،عليهَفىتركنااَلمُخلَصبنَ،ادلَةَعبادَالآ

هذاعصركانمقىوأما،"3(المؤمنينعبادئامنإنه،المُخعنِينَبخزىَكذلك

علىاسر!ليلبنىإلىأوسلإنماأتهالتوراةتصوصمنفالثاتجاالكريمالنىَ

أى،.م(ق98685-.)الفتؤفىحكمهكانوالذى"أخاب،الملكأيام

.92:21-16:91أولملرك()1

8110515-.1الطبرىدفص:وانظر0185آبة،الأنمامصوؤ)2( aعى،الفرلجىدفحر

5 2-2468 ، % V8794،-.لم7المنار،هـنفر92.لم3كثيرابنلفسص.

(r)المعانىروحدفير9952لم2البيضاوىتفحيروانالر:،ا-32؟23:آية،الصافاتص

تفر95555-5554ص،القرلجىدفكل31-432لم7كئيرابنلفهرا1ا-3842لم23

56051-ا950لما،التاصسننبر8953مر،الإبنلنبرا495-595عى،وجدى

الرازىالفخرلف!براأ-29الم23الطبرىهـتف!بر08-82لم23البعانمجمعتفحعر

!223-922عى4المجالىعراشىالم!ىالأنبياءتصصا)اثحلبىولظر:911ا-1A.لم92

52(.عى71941الفاهزالنبؤأعلام4ىالماوؤعلىالحنأيو
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رربماالميلاد،قبلالتاسعالقرنفىيجثىكانإنما،السلامعليهإلياسأن

التاسمع.القرنهذامنالأولالنصفنىكالطأنهتحديد،ا!ثركان

،السلامعب،"اليسعالكريماللةنبىُهومماننربما،اليثع،5وأما

اسبحانهيقولحيثو)ص،آالأنعَاسبورتِىفى،الكلريمالقرآنفئالمذكوو

إ)1(.العالمينعلىفضلْنَاوكلأولوطَاوُبونسراليسعَ)وإسماعيلَ:وتعالى

ويذهب،الأخيار،)1(منوكلالكِفلِوذَاواليسعَسماعيلَاٍ)واذكرويقول

اسمفهو،"هـئعَهالعبَرانىالاسممعرب،"اليسعأنهإلىالمفحمربنبعفى

إلىآخرونوذهب،القياسخلافعلىالتعريفلامعليهدخلت،أعجمى

إعمماعيل،ولدمنوأنه،Iاوسمعمضارعأي!عأمنمنقولعرلىاسمأنه

تعريبائهإلى-نعتقدفيماالأوج!وهو-المناو،)تفسير!احبوذهب

ومن،)الليا(أاإلياسخليفةوكان،إسرائيلبنىأنبياءأحدوهو،،أاليسع

بالمهملة21(.المعجمةالشين)بدال،الحربىإلىالعبرىالاسمنقلفىالمعهود

()rم(:ق1085-984أخزيا.

فىطائشبسهم-،تنكرهرغم-أصهقدأخاب.أنالتوراةتروى

حيث،السامرةالىنقلثمعرلته،فىفماتجلعاد،،راموت)حملة

فقدثمومن،دمهالكلابملحستالسامزبركةفىالمركبة"كسك

الأمفيهاكانت،cryعامينولمدة،إدرائيلعرشعلى)اخزيا،ولدهخلفه

11/523الطبرىتفسصرألظز481:آلة،اعى،سوؤا86:آيةآ،الأنعاصوؤ(1) ، oiv- /o

روح"دفسير6121لم6،26-31/465الرازىالفخركلفيرا2/34الكنافتفير،721

/2الحودالىلفصبرا313لم2البيضاوىقفير،21-212الم812/721،23َ!المعانى

الجلالين،لفحير(412/11القاسمىكفير؟21-230214/الطبرصتفرا452

fاكرهـلفححير404ص،321ص -19 f AYأ672عى،القرطبىلفعيرة-f63،f

،09292-ا3/كئيرابنتفسير،176،306ص،وجدىلفصيرا56625663-

66-67.لم7

ص،الئرطبىلفسيرالمنارنفسبر!!(

+93-!هة22اولملرك)3(
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.الامرة)1(فىالأموردفةتد!التىهىااينرابيل،الملكية

.م(:ق)984-842يهورام(4)

كذلكررثكما،أ"أخزياأخيهوفاةبعدإسرأ"ليلعرشيهورامورث

العناصرنرىوهكذا،أخابابيهآأياأخرياتمنذبدأتالتىإسر،ليلصثاكل

وحصار،إسرأليلعلىبالإكارةالآر)ميونويقومتمردها،فىمستحؤالمنارئة

فىالمجاعةفتنتشرشديد،بقح!البلادتصابالوقتنفسوفىالسامؤ

زبلعنالقابوريع،الفضةمنبثحانينالححاررأسصاو)حتى،العاصمة

اًطفالهمإ2"،جملونالقومبدأوحىَ،،الفضةمنبخمسالىمام

صرخاالسور،علىجائزميينحا،إسرأئيلملكأنالتوراةفىونقوأ

أينمن،الرلبيخلصلظلافقال،الملكسيدكلماياخئصتقولإليهاموأة

إن:فقالت،مالك:الملكلهاقالئم؟المعصرةمنأوالبيدرأمن،أخلصك

فسلقنا،كدمابنىجملثم،اليومفنكلهابنكه!لىلىتالتقدالمرأةهذه

ابن!ا،فخبأتفناكلهابنكهاتىالاَخر،اليمفىلهاقلتثموأكلنا.،ابثى

وإذا.،الشعبفنظرالسور،مجتازوهوثيابهمزقالمراةبهلامالملكسمعفلما

000031".يريدوهكذااللّهلىيصنعهكذافقالجسد.،علىداخلمنمسح

كلمسئوليةحملهتدكانالذى"اليثمع،النبىبقتل)يهورام،!بهم

الأيامفىفىولسوفالقحطبأنتنبأتدكاناليمثغانرغم،المصاثهل.

"ربيل"رفىاليل،الصرليالملكةهذهانمنالعرليةالمراجعبحضاليهذهبتماصحهخاليى)1(

صبحةررعونه(ممماآجاأوالاجباخاببعيكزوجتقدوأ.!هاصبأملكةابنة!دعونه!كما

هىوأنهامعمزوكانتاولاإبحينولدتوالها،بالاع!هالكلهموخلتهم)سر6ليلملوكمن

تصص،الثحبى152ص،النبؤأعلام،)الماوردى.اللامعليهماViزابنحىخلتالتى

وعهيعهدهابينالفرق)ندممنا،بكلجاءواافاعنأدرىولست224(1صي!نبياء،

هى)نحايحىقتلفىكبالذىأنلمقرن،رنصفقرونلضانيةمن!ربانماْ!حى

فيلب1452ص،يوسفيوسثاريخ3521-ا:14متى،اجمبل5!لومى،وابت!هاباهاهبرؤ

422(.،42صالايق،المرجع،حىس

27.3-ا:6لانملوك)3(.24-625:ثان.1,ك21(
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ذ)،يده،علىيستندكانللملكبخدئاافإن،التوراةنقولوكما،القادمة

الأزمةانتهتفقي،حالاىوعلى،البوةفىيثكل!دو-فيما-كان

هجومعنمفاجثةأنباءبصبب،الح!امرةعلىالحصارالآراميونونك،أخيرم

)1،01بلادهمعلىآشورى

متعلن!القاسبةوالمجاعات،العنيفةالاضطراباتهذ.فرصةموآبرتنتهز

الخصبةالهضبةعلىونستولىبل،الجزيةدفعوترفض،إسرأليلعلىالثورة

)سر!ليلبين،سنواثولعدة،مثارنزاعكانتالتىالمنطقةتلك،عرنونشمال

لإسرائبل.نابعةوسلبمانداودأبامفذاصبحتولكنهااوموآب

F..A-،كلاك.ا.ف5الأبالألمانىالمبشررأى،1868عاموفى Ke

همبعدةعلى،الحاليةذبيانوهى-أأدلمونفىناعمَاكبيرلمحجمااولأ

الحصولفىفحملولكنهعراعير-غربىوشمالنهرأرنونشمالكيلاً

بالأمر،نعلم،القدسفىجانيوأموشا"كليرالفرنسىالباحثوكان،عليه

اللوفرمنحفإلىونفله،الموًابىالحجروأخذإدببون،الىمباشرةفائطلق

البازلتصخورمنقطعةعنعبارةوالحجرم،1873عامفىبباري!ى

وسمكها،أثدامأربعةوارتفاعها،بوصاتوثلاثةفدمانعرضهاالأسود،

الشمالىالسامىالنص!علىمكتوبتاريخىنقحقأقدموهو،برصةفصف

فىال!ثبهقىيبةولغته،فلسطينتاريخعنقيحةالآثارأكثر!بعد،القديم

انعلىيدلالنقشأصلوبأنكما،القديمةالعبريةباللغةوقواعدهاوسحها

إلىبالنسبةكذلكوالأمر-قبلمنأشرناكمابدائيَا-بلدمنكنلممؤاب

فربماالحجر،.هذاتاريخواما،شك)2(بدونالأخرىوالولاياتوأدومعمون

082.جمامىبينفيماكاظ ، Atم)3(.ق083حوالىوربضا،.مق.

2\6:1لانملرك(1) -.! : -7 -23 i:023ركذا."....W Keller, op. cit

(Finegan,op. cit., (Y234-023.ر;.op.cit.8 .p ;372 .W Keller, op. ciL, p,ظ.S .A Coo

6 ,u La Steleولod.p ;188 .M .F Unger, op. cit., .p ;6-755 .C .S Clermont - Gann

Meدكل!,.1887.-

(e-(r؟,T Prinعاول+ولinian Inscriptions, The Mobile Stonلةظفى،ا(!،.W .F Albright

ton,691بم،.،ا3؟00
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أنافى:كالتالىالمؤابىالحجرعلىجاءالذىالنصترجمةويمكنهذا.

ئمعامَا،ثلاثبنموآبأبىحكم،الدببونىمؤابمللثكيدوشابنميشع

عنأنقذنىلأنهفورخا،فىالكيموثى،عاليَامكانَاوبنيتبعد.،حكمت

قدإسر،ليلعلك"عمرى"وكان،أعبالىأتحملوجعلضىالملودًاْجميع

ثمإبانها،بلادهعلىغاضبَا"مميموشأكان،عدةسنواتموآباضطهد

ولكننى،مؤابأستذلسوف:وقال،أيامىعلىولد.3)أخاب(بعدهمنجاء

قدعحرىفإنوالاَنالأبد،لىاٍاهلكتقدإسرأليلبينماْ،وليتهأهلكته

)الأرل(النصفوفى،أيامهعلىإسرأئيلبهاوأقات،أامادياأرضاحتل

فىهناسكنقدكيموشأنغير،سنةأربعينولمدةأخاب،5ولد.عهدمن

،.أيامى

ولنيتخزانأ،فيهاوعهلت،)ا"معون)بعلضيدتالقد

2 Qaryatem)لهمبنىوتد"عطروث،أرضفىسكنواقدجادرجالوكان

وقتكعليهاواستوليتالمدبنةحاربتولكنىقبل،منالمدينةإسراليلملك

مذبحَاهناكمنواحضرت،ومؤاب،لكيموثىإرضاءسكانهاجميع

وجالهناكأسكنتثم،(Y)Keriothتريوتنىكيحوشأماموسحبته

من)نيو،وخ!أذهب:كيمويقلىتالوقدو)ماخاروت،،)شارون

عليهاوتفلبتالظهر،حتىالفجرمنوحاربتهاليلاإليهاف!هبت،)صرأليل

ووهبتهم،وخادمةوفتاةوامرأةوطفلرجلآلافسبعةسكانها،كلوذبحت

كيحويق،أماموجررقها،ه)يهؤمذابحرأخذتكيموش،)عشتار-للإله

لكن،معىحربهللانوسكنهاJahaz"جهازهاسرائيلملكبنىوقد

.حبانمن!رلىالبنوليالىأصالدعةمبحدةعلىودقعمحن،لآنوكدسمحو!بحل)1(

(Y)شمالدقعوألى،الحالية،القر،ثه"!لآوميقركاكمه315تحتالوراةفىوجاه:!يالين

13تحتهناجادتوالتى،6"علار،تشرقىالميلونصفمهلنمبحيةرعلى،نهرأرنون

لملألةبحلتوعلى،علادوسجبلمنالنرلىالمنصرعلى،،الحالةعطاروس)خىاعلر،ث،

.لأ(63،93-632الم2االمقيسالكالي)فامرس.ذليانضميفم!أميال
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الممتازتالمحاربينمن!جلما:ىأخذتفلقد،مامىlهزمهكيحويق

دببون".إلىوضممتهانأخذنهاجهاز،)أمامووضعتهم

بواباتهابناءوأعدت،والمتاريسالخثبىوالحمورفورخاينيتالذى)أنا

يكنولم،المدينةفىالميا.خزاناتوحفرت،الملكقصروشيدتوأبراجها،1

فىصهريجَامن!همكلليعملالناكأ:جحيعفأمرت،صهاريجفورخافى

بناءاعدتوقد،الإسرليليينالأسرىبواسطةفورخااتبيةوحفرتلمته

باموث،)2(-)ييتوشييت،ارنونوادكطفىالطرقوعئدتاعروعير،)1(

عشرخمصةبمساعدةخربتالتى"بيزرأوشيت،دمرتقدكاشالأنها

وحكمتنخفعلسلطانى،كاشهإنمادببونكللأندي!ون،منرجلا

ليتوه)مادبا،بناءوأعدت،بسلأمممفكتىإلىضممئهاالنىمدبنةالما"لة

،والقطعانالماشيةأصحابهناكإلىوأخذت،،معونبعلييتوهديلانون،

كيمولق:لىقالوقد"')Hauronenاحوروئين،نىالدبونيونوسكن

فىهناكيموشوكنوخذها،)حورونين(المدينةوحارباذهب

عهدى،)4(.

)1(

)2(

)3(

)1(

ذبهانجنوى،الميتالبحرشرقىميلا12مبحدةعلىودفععراعير،لاَنوكمىعروعير:

!ليل.

"نبو،منالضوبالىونصفصلئمبحدأعلى،!طليةالفو!قهة،)خرلةهىرب!ا:ياموتبيت

.(ا0ْ6لما،المقيسالكتال!قاموس).

31تحتالوراةنىجاءتْوقيهدكاناأر"دهفأن؟كمحنىمؤايهةمملصةحورونين:

التى"أورناى،مدينةا+لهاولاضك،اصوعر،من،بعيدةغيرمؤال!ةلمدافةاسمومى،)حورونايم،

)تامرش.النبطىالحارتإلىهمركانوصوليهوؤئا،الحرليمنالأسكندر!انوس،5أخذها

-..326(.المالمقصألكتاب

793-لم3،الفديمالآفىن!والرقمصر،ميخ!ليلخيب:المؤالىال!رنصلرجمةعنانظلم

!رك!ا-اا!9الإسكندفية،372-373صآ،الشابلا!ا!هرانلمحومىسمد؟ركلا!أ9!

M..F."3ةاا،.!13(طأ Unger, op. cit., .p;756 .S.A Cook, op. ciL, .p;3-372 .JB

W..F,,6691".3-032+إ.بد3..ول Albright, ANET05891,.ث؟بم؟ p!!ة

TextBook,أ+*..ف!ا of NorthO- Senitic Inscriptions, Oxford+ء,Cooke

Judaiqucs(امأ-؟1 (Musee doاحniensةs14;ل .R Du، saud; Le Monuments Pa

918-188.".!.Finegan,op. cil!ت.re),,1291 .p ,4 ;22 J
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لملكنأدىسوايقصاحبكانموآبملك!ميثعأنالتوراةفىونقرأ

عصىأخابموترعدبصوفها،كبشألفومئه،خروفألفمئهإصرائيل

كمافيذهب،المؤابىالحجر،انعىرأماإسرأليل")1(،ملكعلىموآبملك

عامَا،أربعينموًاباضطهداقداأخاب،وولدهأعمرىاأنالى-رألِنا-

يقلىأنماولكنأثناءها،بلادهعلىضاضبأ-مؤابإله-)كيموشأكان

ينبممظفرةبحملةيقومثمإسراثيلنيربخلعيسرعحتىالعرش)ميشع،

الشمالىالطرففىالعرضخطمدىعلىالمؤ)بىالحكمتوسعفىفيها

،لإصرائيلالخاضعةوالمدن،الإصرائيليةالمستعمراتواخضاعالميتالبجرمن

-أنبوأفىالإسرليلىالمعبدنهبثمعرنون)2(،شمالالخصبةالهضبةفى

هنآلافسبعةووهبكيلاَ-8حسبانشرقىجنوبىالخيطخربةوهى

العالىالمكانكرشفقدلانتصارهوتخليدلمكيموش،)عشتار-للإلهسكانها

)فورخا،)3(5فا"كيمويق،للإيه

بهجومالقيامئم،وآدوميهوذامنالمعونةطلبالىإصائيلتضطروهنا

اعتمادم،الميثالبحرحولالدورانيستدعىوهذا،الجنوبمنمؤابْعلى

الوادىوهذامطر،،ترونولاريحَاالا.تررنتقول،التوراةبخىنبؤعلى

الحلفاءخاطروهكذا،ولهالمكمه)4(وماشيتكمأنتم.فتثربونماء؟يصتلئ

ماءهناكبكنولم،أيامسبعةمسيرةوداروا5القفر،الإقليمهدافىبالمسير

ملأوانمْد)البشع،إلنبىلنصيحةوطبقَا،تبعتهمالتىوالبهائمللجي!ق

فامتلأتأدومطريقعناآتيةمياهداذا،الصبماحليعند،وخنادقحفر،ادىالو

الأعداءأنفظنوااكالدمحمراءالمياهمؤابجواسيسورأى،ما،5الأرض

نىالخراليئشرمنالحلفاءتمكنوهكذا،البعضبجضهمايضربونبداوا

حتىجييةحلقةكلفىحجرهيلقىواحدوكلالمدن)وهدموا،مؤاب

)1(it-4.4-3،5:لانك)245-244)2..M.Noah, op. ciL, p

)3(372."...f).S.A Cook, op.cit)317:لانملوك.
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ملكيضطروهنا،،طيبةشجرةكلوقطعواالماءعيونجميعوطمواملأوها

للإلهاسترضاء،المدينةتلعةأسوارعلىمحرتةالبكرولد.يقدمأنإلىمؤاب

وإن،)1"الانسحابإليوحلفاؤإصأديلملكاضطرالوسيلةودهذ.،كيموش

ردواقدإنماالحقيقةنىالغزاةأن-نفسهالوقتفى-يعنىهذاكان

وا.وطز

اذ،مخلفانجد-والتورلىالمؤابى-النصينأنواضحَا،يمدووهكذا

منكاناإنماوالدمارالخرابوأن،حليفهكانالنصرأنفىعممنهماكلاأن

حجرفىرردماأنمن،البعضإليهذبماأنعلىيدلمما،أعدائهنصيب

نظر،إعادةالىيحتاجأمر2"،تصامَاالمقدسالكتابقصةيؤيد)نما،مؤاب

التىالدوائرفىكبير،اهتمامَاألارتقدإنماهد.المؤابيةالنصررسالةانبل

يخفىلاالباحثينمنكثير،رأيناحتى،التوراةفىجاءماتخالفوجدتها،

المؤاىالحجرأنأثبتتالدقيقةالاختباراتولكن،مزبفةالرمالةأنفىشكه

النصوأنفيها،ريبلاتاريحةوثيقةوأنهاتمامَا،الشكاعنبعيدةونقوشه

كما،التوواةفىبهزجاالذىمؤابملك6امثعللملكمحا!رسجل

.م-ق0Alعامبحوالىتورخ،قديمةفلسطيتيةبكتابةمكتولةوثيمَةأنها

مؤاببةوللهجة-فبلمنأشرناكما-ق.م083عامالأرجحكانوربما

النوربباء3،.بالعبربةالصلةقرلية

النصين-بينالمحايدموقفنقفاناردناماإذانإننا،حالاىوعلى

اصحابه،نظروجهةعنيعبر)نمامنهماكلاأنلرأينا-واليهودىالمؤاءى

وحلفالها،إسرأليلبهزيمةانتهتتدالحملةأنعلىالنصاناتفقوإن

من9ليلIمراحرزتهفيمااطنبقدالتوراتىالتصأنفىيختلفانولكنهما

.9-327:لانملوك()1

27-28.عى،6891لإعندرية،المقلىال!ليعصمةمنصور،بى)2(

(W.Keller. p. iL.05.233 (r
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وأن،الكراممرذلكعلىالمؤابىالنصيمربينما-بدءذىبادئ-بخح

وأما،مؤابنصفيهايدببينماباختصار،النهائيةال!يجةالىتضيرالتوراة

الإبادةيعنىكانفربما،الأبيإلىأبيدتتدإسرائيلأدطالمؤابىالنصقول

وناةبعدمؤابثورةئحعلالتوراةأنإلىهذا،عمرى)1(لأسؤالدموية

النصفمنذكانإنماذلكأنالمؤابىالنصمنيفهمالذىبينما)2(،آخاب

وثيقةهوإنماالمؤابىالنصأنذلكإلىأ!ف،أخابحكممنالثانى

المرهـكفاحهفى6"ميشعالمؤابىالملكجهودعنبرضوحتتحيث،تاريخية

منالمؤابيةالمدنمنلكثيروتخليصه،وأدوميهوذامنوحلفالًهااسر،ليلضد

هذهفىأقامهاالتىوالدينيةالمدنيةالإنعئاءاتعنفضلا،الإسرليلىالنير

منواحد!يكونأنيعدول!التوراتىالنصبينمامنها،يهودطردبعدالمدن

إسرأئيل،رلثيهؤأمجاد-غيرهيسجل-كصايسجل،التوراةنصوص

يهود،أنبياءمنلواحدنبوءاتطريقعن،معهمتحالفومنلشعبهورعايق

لمالرعايةفهذهذلكومع،الأردنشرقصحرأواتفىلهميهؤبرعايةتبثر

.مؤابقواتأمام-تصيرهأوالمدىطويل-بخحأىلها!كتب

:.م(ق8،7-15)2،هوأسرة-واب!

:.م(ى8481-؟2)لاهو(1)

فىكانوابينعاالإسرليليينان-الثانىالملوكسفرفىالتوراةتحدثنا

-الأردنشرقفىالحاليةرامشاتل-جلماد،"راموتنىالوكىحوت

)الي!ثعهبالبى)ذا،القوىالآرامىالأصدأنياببينمناستعادتهايحاولون

ملكما-يهورامضباطاحد-"ياهوأليمسحالأبنياء،)بنىمنبواحدهـصل

من،لوممهخمانهمنذلكنىماورغم،أخابلب!صومبمدلماإسراثحلعلى

علىخطوؤمنذلكفىماورغمبسواء،!واءوالقائد،الأنبياءجانجا

قيامللان،الداخليةالجبههَتماسكعلىالقضاءمنفيهومااالقومىالكيان

"ا:الانملوكp(,Jbid.2).234)ا!
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ممرعان)ياهو(الإسرليلىالقائدفإنوأعدألها،إصأثيلبينالضاريةالمعارك

العرشوبعثلىعمرى،أسؤملوكبآخرليطحرحشيةنىيندنعما

؟لباعهمنكوكبةرأسعلىفيتقدم.م(،دط8اo-AilY)بنفسهالإعرليلى

أ!هبجرحمن!ستاثمفىأخاببنيهورامكانحيث-إ("-ورعيلأ9إلى

)نابوت،حقلفىجثتهوبطرحتيقتله-)حزاثيل(آرامملكمنبه

اليزوعيلى،)2(.

حلَما-عثليااختهوابنيهورامحليفيهوفا-ملكأأخزيا،و-رى2

بأنرجالهمنواحدميأمر)ياهو،ولكن،الهربنيحاول،إسرائيلملكبخاله

طحنةأخزياويدن،بهأمرماالرجلوبفعل،الهاربيهوذابملكيلحق

!ستولىوهكداقصيؤبف!ترةذلكبعد)مجدو6فىبسبب!ايموتتاتلة،

أخزيا،وجدة،ي!ورامأم-"الزابيل،هناكيجدحيمث،يزرعيلعلىاياهو(

أنفيأمر،الموتإلىلتزفنفسهاجملتوتد،انتظارهنى-أخابوزوج

خيوله،حوافرتحتيظؤهاثم،رورعيلفىالملكىالقصرنافذةمنبها"يقذف

،لنيندماءنيهاثراق،هميجةمدبحةيدبربأنالمروصةالمأساة)ياهو،ويختم

ولكنها،ليزرعيلزياؤفىأورشليممنألوادارد،آلستأمراءمنوأربعين

"السامرة،الىفيرصلالدماء،إلىالمتعطشظمأهتروىلابشلألها-رغم-

أخاب)3(.وليمنأميرلمسبعينبروًوسإليهيةلواأننبلائهامنبطلب

ولصْلها،لهمقر،أخاباختارها،الدحىوجبلجلبوعبينفىرعل!لفىمدشِة:فيرعيل1()

فىأخابتصر،كان،!نرالمحلماليةعلىه!(s)نبئا004فيهكلكانلثنارتهيكل

علىكان)نمانابرثحئلانوسجع،،العاج"يتفيكان،.وربماألمدينةمنالريةالجهة

مكانأنوسجع،أخاليأصعهذبعدكبيرلدهورالمدنةصا*t،قد،المديةنرنىفىتل"

الملكى.للقصرآثاردرجدلموإنوآيار،سهاريجوحولهاا"رورعينهقركةهو،الآن-!رعيل

المفدس،ا!ابناموسا.1:1r.ثانملوك22:953ا:9121,:اAملوك)انظر:

12601،).

...أ:9.26:ئانملرك)2،

(r)5ا:لأ.،27-37ة9ئانهملرك-% Y:أخا.+ا.".2383وكذا.A.Loss, op
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الحربيةعربتهوفى-ولصحبتهالسامرةإلىذلكبعد"ياهوه،واتجه

وهخاك،البعلضدليهوهالمثحصى،القينىركاببن)ياهوئاداب،-ذاتفا

البعل،معبدإلىلمدمأ،اثمالسامرةفىلأخاببمواالذبنجممعاهمل

البعل،أنبياء)جميعاليهليجمع،أخابمنبالبعلأيمان!كثرأنهوادعى

ذبحا!غيضالدينىالتعصبمنلحظةوفى،ك!طوكلعابديهوكل

ياهوثورةكانتوهكذا)1(،معبدهودمرربا،البعلألخذمنكل)ياهو،

كماتمائأ،عمرىاسرةعلىقضىفقدكذ!ا،سياسيةكاشاكما،دينية

بعدطويلةولفترة،مروعةالقومراكرةفىبقيتمذيحةفىالبعلأتباعأبيد

ذلك)2(.

سوريةبأنالقائلالمبدأيعتنقلمفهو،جديدةسياسةيتخذياهو،5ولدأ

Buffer،حاجزة"دولة State،بقاءهاوأن،القويةأشورودولةإسرأليلبين

يقومحيننراههناوعنلدمثق،خيرهوكما،لإسرائيلخيرهوإنحالْوية

عامفىدمضقعلىجديدةبحملةقا.م(إ!85-824الثاك،)شلمنصر

يسرعنهاٍبل،دمضقملك"حزأليل،لمحماعدةبقوأتهبرسللم.م،ق842

نىواضحَاذلكببدوكماالممتصر،الآشورىالعاهلإلىبجزيتهفي!رسل

عندالأرض!يقبلضلمنصر،امامراكعَا"ياهو،نرىحيثالسوداء/المسلة

والذمبالفضةمناوانهيئةعلىالجزيةويدفح،وخضوعذلةفىقدميه

عى)3(..والر

التىثورتأدت"ففد،مميئةكانثبجيرانهعلاقلألهأن،بلةالطنوزاد

العلاقاتقطعالى-للزابيلولخاصة-المالكالييتأفرادضحبتهاراح

عئيليا،5وجودأنكما"،الأخرىالفينيقيةالمدنورألهاومنصور،معالودية

15-28.:01لانملوك)1(

,C.Roth..26ا:"اوممنا:هوضح)2( op. ciL, p

)3(2.،05!yard, op.citهأ.openheim,ANET, ". ;281 .Aص!أ.ول!H
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يزرع!يلفىياهوضربهالذممطيهوذاملكاخزياوأم،وإلزأبيلاًخابابنة-

وحولفاعطفهاإسرائيلأفقديهوذأ،فىالأموربزمامتمسك-قاتلةضربة

تستطيعالتىبالدرجةتويةذلكوقت)سراثيلتكنولم،معاديةدولةإلى

مؤابكانصظالأردنشرقفىرهناكلها،تابعمجرديهوذاتحعلأنمعها

.(S)سرائيلاٍعلىانتصارهااطبولتدقما-نرال

يطلبأشورإلىفاتجه،الميدالطفىرحيدمنفسه)ياهو6وجدوهكذا

.م،ق983عامنىأشورأرسلتحينخابئآمالهولكنحمايتها،عونهاأو

الغربفىأحدبوجودهايشعرفلمالميدانعنغابتثم،دمثقإلىحملة

بحروبلانشغال!اوإمانفس!هاابأشورألئمضعفبسبب)ماعامما،ثلائينقرابة

نحويتجهدمشقملكحز!ليل،5بدأوهكذا)2"،الأخرىالحدودعلى

النبىاليثمع،انبوءةوليحققعليها،الآراميينسيادةليعيد،إسرأليل

بطونلىلقر،والأطفالال!ئبابوقتلإسرائيلمدنحرقمنالإسرليلى

فىالمعاركهذهعنتفصيلاتتوجدلأفإنهأسفوصن،النسوةمنالوأمل

أنيذكرنراهفإنناالوراء،إلىتطلعحينغاموسالنبىنإنذلكومح،التوراة

جلعاد)3(.أرضخربواقدالآراميين

،الأردنشرقفىممتلك!صهاكلنقدتقدإسرأليلأنالتوراةفىونقرأ

والراقدينالجاديينجلعادأرضجميععلى،حزلإليل،اعصتولىحيث

وتدوبانمان،)4(،وجلعادأرنونوادىعلىالتىعروعيرمنوا!لنسيين

وأيدمهاجمتها،علىالقدامىإسر!ليلأعداءدمضقانتصاراتشجعت

راستغلالسواء،علىاويهوذاإسرأديلمعنزاعهمفىالفلسطنيينحزأ"ديل

حدردهم،لتوسيع-يبوقجنوب-جلعادأرضغزوفىالفرصةالعمونيون

)1(

)3(

.34.p؟.A Lods, op. ciL

.3:اعاموس8112:ناذملوك

(s,op. cit, .p.384 (Yأ،ول!

32-33.أ:.لانملرك)4(
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الحواعلبطوئاوبمرواجلعاددمروافمد،عاموسسفرفىجاءلماوطما

)1،.هناك

:(.مق08)815-أأحاركلو(2)

إلىذلتهافىالحضيضإلىهذاأحاز،)يهوعهدفىإسرأئيلوصلت

فجائىرعبالاينقذهاولم)السامرة،حوصرتثملآرام)2(،التابعمجرد

أحاز،"يهوأيامعلىإسرائيلأحوالأصبحتوهكذاالعدو)3(،معسكرفى

سَعرضلمما،والمهانةالذلةمنحزائيلوأذاق!ا،أبيهأيامعلىكاشامماأسوأ

يهوأيامعلىضعفقدإسرائيلجيشأنالتوراةفىونعَرأ،تبلمنلمثيله

وعشرةمركباتوعشرفارممماخمسينإلاشعبَا،لهدمقالمأنهحتىأحاز،

،)4"،للدوسكالترابووضعهماافناهمتدآرامملدُلأن،راجلآلاف

تدلأنهبهوذا،ضدبحملةقيامهأشاءالبلادكلأخضعقدحزأليلأدويبدو

أنوشكعلىوكان،الغربيةالجنوليةيهوذاحدودعند"جت،علىاستولى

يهوذاملدُ.م(ق08)837-."بهوآش،يغرهلممانفسها،أورشليميهاجم

خزا:")5(.كنوزكللإعطائهعثليا-وخليفةحفيد-

العبرانيين-مملكتىمنكلعلىتحميالردمضقأصبحتوهكذا

ويتوغل،الثانيةمنأكئروالمهانةللذلةالأولىتعرضتوإنوبهوذا-إسواثيل

ولكناالانحلالوشيكةأنهايومئذوخيلذاتها،السامرةتخومالىالاَراميون

أخرىمرةنصحوأنلهامقدرلموكانبعد،دلاقدتكنلمإسرائيلساعة

6(.وفنائهايجىء-يوم..دمارماأنإلىالإكفاءةمذهمن

,Epstein,1..4203)2(ا:13.عاموس)1( op. ciL

(t).C Roth, op. ciL05..27(r)13:7ثانملوك.
.Lods,op..383،كذا:5ا12:7A-1ثانملوك)5( ciL, pول.

co41عى،!تكلمونالآقدمرنالآنبياء،سحييجيب.
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:(.مق8-90786)اَث!علو-3

يقومماوسرعان،إسرائيلعرشعلىأحازأ)يهوآباه"يهوآش،خلف

دمشق،علىبحملةأشورملك.م،ق)812-782الثالث6نيرارى-)أدد

فىيتمكنالفرصةإسر،ليلوتنتهز،الجزيةودفعالخضوععلىليجبرها

التىالمدأ"لن!ششرداأفيق،فىمراتثلاثالآراميينهزبمةمن)يهوآيق،

الأردن)1،.غربنىأبؤففدها

:.م(ق6،7َ1687ابانىصولعام-،

مننحوماسرأليليحكموظلآش،)يهوأبيهبعد،الثانىهـبعام5جاء

كانتفقد،إصرأليلجاةفىئةالهاللأيامقصيرةعودةكائتعا!،أربعين

منافسَادمشقتعدولم،الداخليةبمشاكلهافلسطنعنشغلفىأشور

الموقفواسثغلالألمفتوحةالأفاليملاستعادةالفرصةإسر،ليلواهتبلت!ما،

إلىحماةمدخلمنإسرائيلتخم"رديربعامأنالتوراةفىونقرألصالحها،

ومبالغة،كموضمنالنصهلافىماوركم(،الميت)البحر،21(العربةبحر

الولاياتأقوىمنشكدونكاتت،الثانى"يربعامايامعلى)سرائيلفإن

الفلسطينية.

)أفرايم(لإسرأليلالحقيقىالخلمىهوروبعامأنالأفقفىبداوهكذا

روحوبدت،دينىبانتعايقمصحوبينعهدفىوالرنجاءالقؤكاشافقد

القرابين،وتدفقت،المحاريبواحتضدت،مكانكلىفتسودوكأنهاالورع

قدللايانةالخارجيةالمظاهرهذهكلولكن،بدتةالأعيادْعلىوحونظت

وبينبينهاللتوفيقوإنما،النفية"يهوهأعبادةإلىلمَجهفلم،بالوثنيةنوثت

لسانعلىبغضبيقولعاموسنرىهناومن()3(،الذهبيةالعجولعبادة

t%مىاالابقالمرجع4ي!ئيلبخيب(1) Y25.:?3ثاكطوكا

25.:،1ثانملوك)2(

)3(42..I.Epstein, op. cit., p

http://kotob.has.it



-33؟-

إذاإئْى،باعتكافاتكبمألتذول!ستاأعيادكمبهرهت)بغصْث:يهوه.(رئه

سمممناتكممنالسلامةوذبلإلح،أرتضىلاوتقدملأنكممحرتاتكملىقدمتم

ألجقوليجرأس!خ؟لاليبابكونغمةأغانيكضجةأيعدعنىإليها،ألتفتلا

.،..،..+،411---،:-.أ"،4)داءلمكنفروالر،كالمماه

،فميمهسارالذكلطالطريقنفسفىالخلقىالانحطاطساروقدهذا

الش!توى-الملكىالمقرعنعاموسسفرفىونقرأ،الدينىالان!ارو

فخمة،قصوربرعن،أبنوسمنوأخرى،عاجمنمنازلفى-رالصيفى

وجمجولأ،خرائاأكفواالذيناالأغنياءوعن،خشنه"2(أخصاصجاورتها

أج!بسادهمءود!نواالغناء،والاتالربابأصواتعلىالخصركئوسوشربوا

قدوالنعماءالرفا!لةوأسبابالمتحمذهولكن،والأدهانالطيببأفضل

يباعونكانواالذين،والمعوزينالفقراءوإرهاق،والاكتصاببالظلماتتنصوها

سبيلا،قلوبهمإلىالرحمةتعرفلادلضينلحقوقوفاءالسالبةتباعكما

الهدايابرإنجذ،التافهةوالسلعالباطلةوالموازينالتجارةنىالغقولاقتراف

العدلوحتى4والخاصةالعامةالحياةئىالفضائلاضمحلتوهكذاوالرشو

ق.م(قي-746)06إلنبىعاموسفيصرخوالفضاء،المحاكمفىاعرجتد

يحبنجئهمواحدكل،.اللصوصوشركاءمتمردودْرؤساء5:الداوبةصرجْته

.ْإليهنمأتضللاالأرمَلةودعبرى،لليتيميقضونلاالعطايا،وبثبعالرشؤ

وأبؤا)رجكحتىْ"ليذهبمخزيماشنيعَاخدمالإباحيةبلغثوتدهذا.

خيانتهمالتجاريخفولم.،قدعمى،اضمنيدنسوا،اواحدةجمبيةإلى

الش!رألعيهمل!القوموتجاهل،1،الأرضياسبى)يبيدوأ.لبهى،وبطامعبم

بيتفىافربيننجصر5وضوبوا،مرهونةثيابعليفثمددوا،الإنسانية

1101/004آلهتبم")3(5

21-،2ء5:عاسس11،

(Y)27.0،حاأء-"ه+،كذا:3:5؟هعاموس,..C Roth

I::2عاموس)3( 4-8 6: ، 01 : ,r -A I،القى1517:4صق،ال!ابقالمرجع،صعيحبهي

-Yrالقاهز،ترء!ةحارتلرجمة،عامرسفىدراطتالمهح،عد-"س e,lI i I ill.
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!انساتةثورألعرضتدبأسزلأتتصادىاكتمعأصاس!لرأن

نلاحونوهمالنواصته5و!فلحها"كملكهالأرضظم.ثمي،!ايقالفرن

ضرسْاعئئابو!لايحملهم!كنلونأجدا،همحفوليتوارلونأحرار

و-كان،واسعةضعاعالىالمنر8الملكياتكرلتمل،وأصرهملأننهم

منيبيلذلك!دلنادميؤصورأوهىهالحبيعنلهفلحونهاعنمعظم

(مق7107-04)ميخاهو)،،مق73068-4)هالأولإضعياء)أتوال

هدابهاحدثالتىالوساثلعلىثدلاضاراتوآنجرحنبينباوشرض

نابوته8مع،أخاليزوج،)ا!ؤابيلهفعلتهماأنلنا!يلوحالتحول

؟لرتوقد-المالكفأصبحونكرارآ،مرارلمذلكبحدحيثقيا"البزرعبلئ

فلاحَا-وأفلصتهفأفقركهالحدردعلىنضبتالتىالقاسيةالحروبفيه

مستوىوارتفحمترفا،الأمرآخرفىأصبحلممالكها،منيرفى!سنأجر

بينالفضوأخذتالفقراء،بمنالمعيحةمشوىوهبدالأغنياء،بينالترف

النلأ(.مرعلىلسَعالدمتنهلألى

لاتنتهىأن!مكنلاكهد.أحوالاأنالتاريخأحداثلناوثظهرمذا

حفيطتهم!يرالرجولةمنل!ىءالدنيابالدماتتحتفظأنفإما،أمرفىبأحد

انقلائافيحددونهالأقليةاستبدادعلىالانتفاضالىالنهايةفى!بدفعهم

المحن!بةروحهم!فقيواأنلاماه!ياخلىلاجتماعىالنظامبهيانفىعزع

والهلاك،قرىجرىءفاعلكلسهلةفرشةولقعيمة،أوصالفتتفكك

هذاعلىيمرفىفكرعاموسانالواضحمنولبى،الأمرفىمنكلنها!ة

كانولكنهالبلاد،!غتفبأنرويدبعين!هعدوفىيفكركانأنهإوْإلنحو،

ولم،بالزوالعليهامقضىولل،بيتاوه)الصامرة،فىممثلةالحضازانررى

طائفةوجرههأحسننىكانلأْصندم-ذاكوقث-الدئفىيجديكن

.اا-ا:21أل!ملوك1()

.121ص،الافىالمرجعرولنوبلبرثور)2(
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التىالمفاسديبهيحلاأصوئهاونى،خلقىوازععلىتقوملاالثع!لرمن

أيض!ا(.عليهايشجعبل،فحصبمنهاالنبىكثكو

.م(؟ق)746-745ؤكريا-5

مشةمنكثريحكملمغيرانة)سر!ليل،عرشعلىأبا.زكرباخلف

.م()2(،ق)745يابيشأبن)شلوميدعىللعرشمنتصبيعدهاقتلهأشهر

بخاموس)3".لنبؤتحقيقما،مسفوكبدم،بداتكما،الأمرةالتهتوهكذا

إسرائيل:أيامأخريات-خامسأ

قصلمتلاحقماصريعماانهيارلموكان،"ياهوهأسرةصقوطالانهيارأعقب

وقدهذا،منتريبأو،الزمانمنقرنربعمناكثريصتغرقلم،الحلقات

لموهى،وسرعةكففىالزمنمنالقصيرةالفترةهذهفىالأحداثتوالت

تكنلم،التوراةذلكالىتئيرمارغم،داخليةأحداث!،حالأيةعلىتكن

وعكوفهمعنهتخليهمبسببالربْوكضب،)إسرائيل(أفرايمبخاسةبسب

لهدمالفعليةالأداةكانتخارجيةعواملهناكإنبل،أخرىعباداتعلى

دمشقوأئور،بيمشقاتتصلالعواملهذهكاشا،عليهاوالقضاءإسرائيل

-الغرببضثونبامتمامهاأشررثموأشور،يهوؤاضداسرائيلمعبحلفها

.م()4(.ق745-727)،الثالثبلاسر)بخلاتملكهاقيادةتخط

الأساسىال!ثرروهو،وفلسطينلسرريةامتلاكهاأنثرىأذوركانت

ئروةبحببالنهربنبلادلحكامبالشبةيكنلمفهوإمبراطرريتها،فجاح

المعدنيةثروتهاولصبب،الشرقفىنادؤأخشمابمنرنلسطينسورية

ناولكنه،فححبالغنيةوتجارتها،المتوسطالاْبيضالبحرالطوللعلىوعاحلها

منالصنرىاسيائرقجنوبالىالمدخل-الوتتنفىوفى-كذلك

.&03لانملرك(IY.%2),،!ايقابرجعننس)>( IT-:A I

.9:ياعاموس)3،

13-:7مرشعوانفر:14؟4ص،الايقالمرجع،!أثهليخب)4( A2.3-ه،51:عا!سا
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يلاسر")تجلاتا-لخذففدكلهولهذاا-اخرىناحيةمنومصر،ناحية

هئا،ومن،وسوريةفلسطينعلىأشورعيادةوتثبيتمباثرةالجادةالخطوات

يخضعهمممنانجزيهَ-ْبقبولالآشوريينالحكاممنكغيره-يقنعلمفإنه

!.ة1(والفلسطنيينالسوريينالأمراءمن

.م(:ق7451شلوم-ا

يابيشأبنأشلوميدعلىآنفَا-أشرناكما-أياهوأاًسرةانتهت

طويلايحتفظأنفلغاصبهيهاتولكن،ذلكبعدالعرئ!اغتصبالذى

بنزكرياتتلمنشهربعدقتلفقدثمومن،واغتصبسلببما

صوبعام)2(.

.م(:ق)745-736نجادىبنمنحيم!-

عرشواغتصاب")شلومتتلفىبخحإترزة"منآخرصغتصبهو

ذلك،أعقبتالتىالأهلية!الحربفظا"يععنالتوراةفىونقرأ،بعدهإسر7ليل

انهحتى،!مايرته.سضوالمالذتعلى"منحيمهصمهالذىالمريروالانتقام

الغربىالجنوبالىكيلا01َمبعدةغلىالحاليةتفصعحوهى-"تفصح،فى

يضستطعفلمكله،ذلكورغمنسوتها،مقالحوانلبطوذبقر-او!شليممن

الثاكبلاسرتجلاتغزافلما4الخارجمنعونبدونعرثهتوطيدهـمنحيم،

وابتاع،اللإلنجناحلهوخفض،منحيمْرأسهلهاأحنى،إسرائيل)فول،

منقومهبنىعلىفرضها؟ضرلمة،الفضةمنوزنةأألفأبالمالمعونته

واستجداءلهاسترضاغاًشور،لعاهلىرشوةأرهديةليقدمها،الأملاكاصحاب

ا-.(Y)العرثقصيانةعلىلمعرنته

)111253..M.Nosh, op. ciL., p

-60101أ3:ه.1ئانمادك)2(

()r15ثانملرك:V33-!3ص،الابقالرجعصيد،جيب(-22ا
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041:.م(ق)736-735ففحبا-3

رلمدة)منحيم،أبيهموتبعداسر!ليلعرثيعلىأْهذ))فقحياجاء

ئبارو،بنيريحامتطاياْعنيحدلم،الربعينىفىالصمروعمل،مشتين

الساصرةفىوضربهرمليا،ابن"فقحعليهففتنيخطئاسرأليلجعكالذى

منابنى"-رجلاخمسونومعهأربهومعأرجوبمعالملكبيتقصرفى

.Mعنههعوضماوملكخمله،الجلعاديين.

-Yrr)فقح-4 Vro)?,.?:

لمدةاسرأليلعرشعلىجلس)نصاهذا،"فقح،أنالتوراةتروى

أعوامَاتثجاوزلمأنهاهـونإنماالمحدثينالمؤرخينأنعلىعامما)2(،عشرلِن

-jvey)الفتزفىكانت،أربعة vro،)3(ذلكمننأقلوربما.م

4(jvrr- vr،)4")بدوردمثقتقومالفترةهذهففى،حالأكطوعلى!م

دمحق-ملك)رصين،بزعامةم!ياديةكتلةتكونتإذمزولآخرقيادى

ماسرعانثم،الآشوريينضد-الآراميةالدويلاتتحالفكلورائهومن

وكذلك،الفلحمطينيةوالمدنالعرلمةوالد،بلاثالفينيقيون"ر!ين،الىانضم

%لاخارجهاايبقْولمالتحالفهذاإلىْإسرائيلانض!اأخيرم9ثم،1الآدوميون

فوجمتقداورشنليمأنالتوراةنىنقرأفإنناثمومنيهوذأه(،ملك"أحاز،

عرشها،عن.م(ق)735-715)احاز،ازأحةبغيةوالصامؤدمشقبقواتْ

ضدالفائمالحلفإلىيهوذاالضمجمكانهفىالآراميينمنواحيوئتويج

وطرد،للآرامع!ئازيله(أرنجع"رضيق،أننمرأ-كذلككما،أضورد!

2)23-؟ا15لانملوك)1( . .)1r127.:15لادْملزك

(ofThe Holy (rل!قيلاولW.F. Albright, The Biblical Period, .p;117 Histori

اa."إول+82

)1(99..TheNear East in History, Princeton,,6191 p+ن!أ.K.P.

()51.242-241.8"..W.Keller, op. cit

وكذا:1-14ة7)ضياءاه:؟6لانملوك)6(

116..Emil.G Kraeling, Aram and Israel, .N,.Y,1891 p
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المذابحتلكالثانىالأيامأخبارموًرخلنا،شجلهذامنهلأ\(،اليهوذيين

أسرىمنكثمِرلبدددمضقإلىوالنفىيهوذا،فىوقتالتىالعظيمة

كب!ر+(.حدإلىإضعماءالنبىأثارمما5اليهود)2(

فلوبفاربخفت،الهلعنبهوألارداودببتالمهاجمالجبقهددوهكذا

النبن-إشعياءوخاول-الريحمهبفىالنابةأشجارترتجفكما-القوم

انقح!لضففبتحقير.يهوذا،أهكيشجعأن-الأململؤهابكلمات

منلهوِبما،محترقةاشجرةفرعمنالباليةبالأطرافتشبيههداثمو)رصين،

ولكنتؤمتوا،فلاتؤ!والم)إنيهوهفىبالثفةطالبالتعبيرعلىقدرة

نىالثقةفقدقد،اووشليمفىوقلق!،الخناقعليهمضيقأكانالذى"أحاز!

أشور"قواتيستدعىأنقررفقدثمومن،كذلكيهؤرئهوفى،نفسه

بلاسر،تجلات5دوالقصرالمعبدخزألنمنالهداياْ!سلثم،لحمايئه

ملكىمنينق!هأن-سؤلهفىاوملحَابلالا.-ساللانلاسر(،أنغك

وابنما،()4(."عبدبملهيكونانضريطةعلىوالحعامزدمشق

لنداءسريع!يستجبلمالأشورىالملبنأنالىالباحثينبعضوبلهب

تلكفىبهانإنمابلاسرأ)بحلإتأنالىلضمرماهثاكأنغمراأحاز،

مجاوراتفىامامكانفىجيشههعكانرربما،سوريةشمالفىالآونة

سريعَا،تتحركبدأت-ايأحداث.أدْالواضحا:لْمن،حالأىوعلى،دمثق

مبرقفهأحاز.منأنقذ-كذلكوابجاسم-.السريعلأشورىخلالتي!لفضل

صنلآراميينالمهانجمينأيدىفىأورشليمأنْتحصقطقبل،الصعب

إلىبحاجةماكإن6بالتكيدبلاسرأاتجلاتكانوإن،والإسرليليين

هدتكانفقد،1وفلسطنسوويةضدبحملاتهليفوماليهردىأحازتوصلات

1/143001االمفدسالكنابفاعوس:نارنلما16:6ملوك،1)

v-إشباء)3(01-17ا:28ثانأيامأنجار)2( :s v?.

A.!ا,op.cit.08..363وكن!ا:؟7-16:8لاخاملود)4( Coo؟.
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ومنذ،وفلسطينلسوريةالنامالإخضاعهو،حالأىعلى،الفتؤهذ،1فى

نحوبناظريه-سنوكانفقد،أبلابههمنجماةأصبحتوقد،ق..م738عام

بعد)1(.فيصاإصرأليلثم-بدءذى!بادكل-دمضق

فهرب،دمح!قملكمعالآشورىالملكتقابل،.م3yrrمعاوفى

بمحاصزالأشورممطالعاهلقامفقدثمومن،)دمشقعاصصتهإلى)رصين،

الإغارةعنفضلاهذااومدنحدائقمنحولهاما"للافالآراميةالعاصمة

عزلةفىتصبحدمضقجعلمما،عليهموالالئضارالاَراميينحلفاءعلى

-،م!ص!2(.

معكةبيتوابلعيونأخذقدبلاسر،)تجلاتأنالتوراةفىرنقرا

إلىوسباهم،نفتالىأرضوكلوالجليلوجلعادوحاصوروتادشويأنوج

علىاصتولىتدأنهالأضورىالعاهل-لبا)حدى-ههدا،)3(،5
حووشممربمور.

وبن-ذلكمننستنتجفإنناثمومنالسامزعداما،إسرائيلمدنكل

)فقح،إسر،ليللملكتركتدبلاسرتجلاتأن-الأشور!ةالأقاليماقو!لم

فقيالإسرائيليهالمناطقبقيهْوأما،(أالسامرةالملكيةوالمديئه،أنرايميخبل

الاَشوريهء4(.الولاياتنسق!ىأدمحأ

وأبتى،ونلسطينسوريةفىالصغيرةالممالكنإنالأمر،كانماوأي!

دونكيانهاحفظعلئئادرةذفي،فبلالزمانمنقرنينمدىعلىكاتت

الطامعةالفوبةأشورأمامنفسهاالاَنوجدتثقريئا،الخارجمنندخل

إلىحملاتعدةفىيحتاجأنفىبلاسره"تجلاتبخحوقد،الطاكية

وبسموطرصين،5ملكهالقتل،عاميندامحصادبعد،دمشقالغرب

؟.*Noth,op.حا.ء."026.5-925.الأ1111،)1(

.G,.صانع!.!.ه.911-118،..)2( Kraeling!261026.ب;.op.cit., p, !لاه*.*

.Kraeling,op..118هـوكن!ا:15:92لانملوك)3( ciL, p!.ك.

(M.Noth, op. ciL, .p.261 1 1 (t
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قؤوانتهتباكملها،سوريةيضمواأنللآضوريينالوقتحاندمثق

ولالتالىلآنور،1الآراعيةالدويلاتعلىاليادةوأصبحتالياسيةاقيراميمن

السامرة)ا".ضورودونيحولكانالذىالحاجززالفقد

ق.م(:)732-724أيلةبن5-هوكلع

هوضمعرأسهاعلىمؤامرةفىوحيلألهعرشهفقدفمحأنالتوراةفىونقرأ

لإسزائيل،بقىماعلىال!امزفىملكمانفطنصبلْدالأخيروأن،أيلةبن

إنماالأخيرأنام2"بلاصصزتجلاتمنبرضىذلكاكانندرىلاكنالان

جزيةعليهوفرضالحادثمسئوليةموثمعفحملفقحدممنبريئأكان

+(3,)ثقيل!

ئىاسر6ليلعلىملك!أصبحمْداهوشع"نإدْالأمر،كانماوأيأ

صاغرم،الجشيةلهنموبدفعبالولاءا،لهميد-شالأشرريينقبلمنالسامرة

نصففيتقغالتىالأحداثمنكيرهاوعنالأحداثهذهعنومصادرنا

ولا،)الإسفينية(المسماريةالكتاباترمن،التوراةمنم!تقاةالتالىالقرن

طيبة،المعمركةالعاصمةتعرضث،وإدطاشور،إلىانمصريةالنصوصتضير

منكان-فقذ"ذلكؤمع،البعيدةالآسيويهْالقؤلتلكمؤقتةفريسةلتصبح

علتمسرنكانوافلسطنفىالصغارْآالحكامصرانالىبالنسنبةالرا.ضح

.ا-(8)ال!ثنالييبنالفزاةضدومصاعدتهاعرفها

)1(341..A..H Gardiner, Egypt of the Pharaohs, pلم11.118!و.!.E..G Kraeling, op. cit

وكذا:15:013لانبلوك)2(

A..L.041د Oppenhcim, ANET, .p;284.A.H Gardiner, op. ciL, p

)3(382."..op.cit3.ول.

)4(342-341..3..A .H Gardiner, op. ciL
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الاَشووى:والسبىإسراليلنهاية-مادسما

)شلمنصرولدهآشورعريقعلىوخلفهبلاصر،"تجلاتمات

هؤثعأعلنعهدهوقى،.م(ق)727-722طويلايعقلمالذىالخامى،

اشوراملكأنالتوراةفىونقرأ،أ(آضوزضدوالثورةالعصيالأالسامزملك

جزيةلِؤدولممصر،ملكأ"سواإلىرسلاارصللأنه،،خيانةهوضعفىوجد

فىمللثيوجدلاإنهتاريخئاوالمحروفسنا"2(،كلحسبآضورملكإلى

الباحثينبعضحاولهناومن)سوا،،اسميحملمصرتاريخمنالفترةهذهْ

حولياتاليهتشيرالذىمصر()تورتانسيبه،8ب)سوا،ادهذايقرنواأن

07)22(الثانى)سرجون -D V)على)رفح"ربيحو"منخرجبأنهق.م

وكان،حاسمةبمعركةيقومالكى،كزةملكاهنو!معفلسطن(،حدود

الىامتجهَا،جيضهأمامبلاسر()تجلاتعهدفىقدمربهذ)اهنو،

مصر،)3(-

سيبه،أو.ه"سوا،يكرنأدأالممكنمنليىهأنجاردنر،سيرألنوسى

فهذهثمومن)شبكو،ءايأثيولىالملكهو،.والتاريخيةاللنويةالناحيتينمن

النعىماداماحتمالا،أكثرليدوهذاولعلقواد،أشماءالأمرأنجلبفى

بيرومنالجزيةتلقيت5:الآشورىعاهلالقولالىذلكبعييشيرالآشورى

صاحبفرعونامنسوىضيئَاتعنىأنيمبهنلاالتىموصرو،صاجا

عامفىالامصريحكنملمهذا)ئمبكو،أنعنفضلاهذامصر،)4"،

57 Iبعقدينشذلكفبلتمإنبامصر،منالمضاعيةطلبوان.م،،ق

هذاأ)سواأن)أوسترلى،و!ى.م()5،،ق725عامحوالىنى)أىالزمان

1()

)؟(

،4(

)5(

342..Y)! bid.)p4!ه.:17لانملرك

442..pأء.!ه.صا,p.;283 .A.H Gardinerكل!ى.

A..H.ن!لمو.+س!ه.".!2 Gardiner, op.cit., p

373.,7291.p.يكKA.Kitchen, !+ Third Intermediate Period in Egypt, o
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جيصىهـىنيما-كانربماالدلتا)1(،-بلأمراءمنواحد،كانربما

ال!ى"مو!رو،لولالهحاكمَا-3(وكحرهماوهوجوفثكلربرسمد")2(،هنرى

)مصر،.لاسمم!ثابهمااسمماوتحمل،العرببلادغربضمالفىتقع

منالمس!عدةإسر6يلملك،اهوشعطلبأن)كتشن،.الى.!بذهب.

-Vr.)،الرابعاوسركون5عهودفىيقعإنمامصر،ملكأسرا،

بوتوه!سوالعثرين(الثانيةالأسز)منولولاسطهتانيسملك.م(ق715

الأسرة)منLeontopolisلينيتوبولينملك.م(ق73172-5)الانى،

)منصايسملك+م(ق72-!)828/727نختأو)تف(والعشرينالئالثة

والجغرافيةوالنصيةالتاويخيةالأسسمملوأن،(والعشرينالرابعةالأسرة

يكونلأنالمرشحينأفضلأالرابعأأوسركونمنتجعلإنحا،،السياسية

..4(.هذأالتوراةاسوا،

)ص!يبه،هولي!بالتكيدأنهعلى،اسمهوكذاهذا،سوا،5لقبويدل

هذا،الفرعونهوليىالجيقفقائدمصر(فا+لد.جي!قاىمصز،)تورتان

فإنوأخيرلم،3)0"حاهأسيبهوليىحولح.يقرأ)نماالفائداسمأنعنفضلا

بعضامترحمصر"،ممما)ور!ملكيقرأ.انيمكنلاالعبرىالنعق

010،1الباحثيىْ)6(ا

للوبوث5مو)ضوا،،"ْيكونأنعلىكذلك)كتثن،ؤيعترضنهذا

حكمهفتؤانأسامنعلى)سوا،ايراهمنفهناكنخنتهاثفوأماْ،الثانى

22Y.لأ/لأالأكملك ، - V\المناقحة)6(،موصْوعوالحادثتناسنبإنماا.م(ق

.E,"ة.أعاة.p..228.(أ) Oesterley.ه.*

.9()r!ي..J .H Breasted, History of Egypt, p

(3)Von Bissing, RT, ,34 ] ,129 .p ;F125 .A.T Olm3. tead, Western Asia in the

07.56,.Daysof Sargon of Asayria,,8091 p

(K..A Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, .p,182,372.373 (t

(S.Yeivin, VI,,2,5291 .p.164 )1( .R Borger, JNES,,91,0691 .p,94.53 (o

)1(273..K..A Kitchen, op. cit., p
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وتفصر،Sealeب3.ه)سراأْالبريةالكلصةْتوحيديقترحمنهناكأنكحا

نأإلا6)1(،نخت-)تفللملك؟أ-أثاالحورىللاسمالأصلأنهاعلى

فصلاعن،عامةبضفةمقبولغيرأنهكماكبيرأحدإلىعر!ماخصِالاذلك

بأسماثهمإلاالمصريينالفراعين،إلىيشيرونلاالأجانجاوالكتانيالحكامأن

25(إلن21ايأسراتأمنالمتأخرالعصروفى،خراطيشهمفىتردل!ىا

،31"يكونأنيحكنلا)سوا،فإنثمومن،فحسبالشخصيةبأيسمالهم

4(::17ئان)ملوكالتور)ةلنعىالتاليةالقراءةيقترحمنوهناكهذاء؟أ)2(

هذهأنهذاومعنىمصر"،ملكلىاٍ،سايسإلىرسلا،أرسلتدهوشع)أن

نخت،أتفتذكولاانهااى،تسميهأدطفىونمصوملكالىتضيرالقراءة

الرإبم،!أوسركونمن!لمنأ!وىكاننخت،اتفوأنبالاسم+(

إمارةفإنما،حدإلىصحيحَأكانربماذلكأنورغماالثانئ،،واللوبوت

التىالمساحةمنبكثيرأكبرليستالدلضا،غربفىالكبيرةنخت،)!ا

.والعثرين)4(4الثانيةللأممزكوربث،الرابعأأوسركونأيحكصها

عقباتعدةفهناكنخته)!همع)عمايسأمدافىلةمحاونةعنوأما

بعيدةهىإنماالجغرافيةالناحيةمن)ن!ايس،"أن)أولا(منهاأمامها،تقف

فلسطن،"انىلمل!الغونبتقديمنختأ"تفللملكتسمحلابدرجتجدأ

أنهاعلى(4:ا)17الثانىالملوكسفرفى)سوا،قراءةأن(ا)ثانيَارمنها

أيةهناكليستبلله،مبررلاالنصفىتنقيحَايسشدعى)نمااساين!(

اسمو)سايمىأشضاسم"مموا،لأنذلك،الإطلإقجملىتطلبهضرورية

1)0مكادْ 0 )a.101":ا.ا-لا-.،ا

)1(118-116..K..A Kitchen, op. cit, .p:273 (T) Ramadan Sayed, VI,,6791,17 p

K..A,,6391171هـ.فى.66-64)`1( Kitches, op. cil. 05. .273 )1( .H Geodick, BASOR

ليونمذيهضبضحالفراتكيلوبحةمبعلةعلىر!قعالحابةأالعبر"صامى:سايى5(!)

نعرفمناطقفىمرزعة،فيان001صالىوساخهاالألرالمنة:أنورغماالنريةبمطنفآ-:

رجالفإن،الحالبةالكنشطقةعنومحزولة،الكرادىودلال!لؤونلالجرصاكلبأسماء!:

الأنرية.المدينةمناجزاءنوقثفع!طليةالبلدةمنأجزاهأن-شكلرنالآئار
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والأسزالعبرانيينبين-يكادأو-فائضاتحالئاهناأن)ثالثَا(ومنها

ثكن،ولم،أالثانىتكلوتوه،الشانىأوسركون،أيامفذ،والعثرينالئانية

-،/.العبرانىأا(البلا!فىذاكوذتيمعووفة،)!ايسمملكة

قدإنما"انخوالىالأيامتلكفى!العبرانيينالأنبياءأنأرابغا(ومنها

إلىوليسالدلتا،شرقإلىافيهبونكانوأالذبنالرسلأولئكبعنفهاجحوا

رؤساءاأن:يعلن.م(ق)734-685النبىنإشعياء)2(،البعيدةسايس

ولممصر،إلىينزلون)الذين،،العبرانيينبالحكامينددثم،اكبياء،"3."صوعن

لأنlوفرعود!،1"(،بظل!يحتموا،فرعونحصنإلىليلتجئوافمىيسألوا

ربماهذهوحانيىحانيس،)6(،إلىرسلهوبلغصوعن)5(،فىصاروارؤساءه

eousكانتوربما،تانيسشرقفىاهير)قليوبوليس،كإنث Mikraل!،حول!

العبرانىالنبىكانوهكذاوللوزيوم)7(تانيسبينالطريقمنتصففى؟فاه!

وأن،فرعرنمعالتحالفجدوىعدمالميلادتبلالثامنالقرنْفىيؤكدإنما

مصرعاصمةكاشاوالتى-"تانيس،فىكانواإنماومصشث!اريهاالفرعونهذا

وليس-والعشرينوالخامنْسةليالعشرينالجاديهافيسرتينبيننجيماالفالبنى

واحيهناكلي!أنه)خامسَا(ومنها،انخت("تفعاصصة)ساي!"نى

تانيسهلك،!الرابع)أوشركونمنكثراملاءمةيكونأنيحكن

./.+قبلمنأئرناكصاهذا،التوراة)سبرا،يكونلآنوبوباسالة"8(،

;tchenأع،ت..1،374-373) op.c374.ن!أ..- )Y) .K Aأول4."؟ه

.3:2)شعياء،،).91:11اشياء(13

الحجراصان/الآنوهىْ،المصرزعش(أوا)جحن،زعنتاليوناني!4!وهدانبىهى:سوعن)5(

المالألىمترلمبهيبوا4ْ،الحالبةالمزلةمديةمنالجوليالىمترآكيلو02مبحدةعلى

ا:ا".،..)يبهشة(5!رعودْثلمنأئرتى

،..آ003؟:ا03إثعياء)1(.

;Gardiner,,Ancient Egyptian Ono- (V6491,.05,;49.ول.ول pلأ5ول.A .H Gardiner

Oxford,,4791.176..!..ا pلمأ.,mcstica

(K.'.A Kitche!, op.cit.; .p.374-37211 (A
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نحوالخاصىأ)شلمنصرالآضورىالملكتقدمفلقدالاُمر،كانمارأيما

هوشعلقملكالسابعةالشةمن-ثلائةأعوامماحصارمافىواستمر،السامرة

التاسعة،الضنلأأخرياتفىألامرةاسقوطنضعأنأمكننا.لىاذا-الئاصسةحتى

.مق722عاماربيعفىتمتديكونإنماال!ير،التاريخىالحدثهلافإن

تاريخىسفروبقررمذاأشور،علىملك!مازال"شلمنصر،فيهكانوقتفى

الفارسىالأولداراالملكعهدمنوالعشرينالثانيةبالسنةيؤرخ-ابابلى

الفترةعنويتحيث-.مهـهق.عامحوالىفىأى-.م(ق)522-486

عاممن)أى-،بانيبال)أشورأيامإلىالثالثهبلاسر)تجلاتعهدمق

.م(ق72')727-،الخامساشلمنصرموتأن-.مق626إلى.م745!

فىكالطإنحاالعرشالثانىسرجوناعتلاءوأند!أ!ح+،شهرفىكانان!ما

،مديسمبرإلىبه!تأخروهذاالشهر،نفىمنعضرالثانىاليوم

توح!أنيمكنوالتى-االشامريين،مدينةتدميرالسفربايعتبركما

المعركةوتورخ،الخامسشلمنصر5عهدفىالهامةالأحداثمن-بالسامرة

و)ن،العامهذا2منوالخر!االربيعبينفيماالغالبوفى،.مق722يعام

الشامريين،،5منبدلاالثابريين،5أنهاعلىالمدينةاسميقرأامنهناككان

أ".ضعيف!الاحتمالهذاكانوإن،"السامزمدينةليستأنهاوسي

الثانىسرجون،الأشورممطالعافلحولياتفىنقرأفإننا،حالأىوعلى.

منهالأولىالسنةوفى،حكمىبدايةفى5:قوله.م(ق7اة)722-5

مواطن!،09227أهلهاعنونقلتعليها،راضتوليتالحمامزحاصرت

كثربسكانملأتهاثم،الملكىالسلاحامنعربةخمسينعلىواستوليتإ

استوليتقدكنتبلادمنجدبممواطنينبهافأحللتفيها،كانمما

)1(02-- negan, op. cit., .p;802.A.T Olmstead, Wester Asia in the Days of Sar

Numbers of the Hebrew!3نجك!هكل! .p;45 .B .R Thiele, TheMys!ول؟لأيgon of

.Kings,,5191 .p;128-122 A.T. Olmstead, AJSL,,21 .pF181
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يفعلكما،والضرأدبالجزيةعليهاوفرضتعليها،حكام!وعينتعليها،

.(الآشوربون،)1

الأولىالسنةأوائلفىتمقدإنماالسامرةسقورونإنهذا،منوانطلاق!

عامديسضبرمنمافترةبعيحيثقدذلكوأن،،الثانىسرجون5عهدمن

معيتناقضوهذا،.مق721عامفىذلككاننربماثمومنق.م،722

بلأيامه)2(،إلىالسامرةسقوروفهياينسبالتىالخام!،)شلمنصرررابة

عامفىسقطتقدإنماهذ.إسرائيلعاصمةأنالىيذبرأ،هناكإن

ق-م)4(.711عامنىسقطتفدأنهاالىيدبوآخر.م)3(ق715

حنىأورليعفىسفطتفدالساصزكانتفإذا،حالأىوعلى

وفاةحتىالسنةهذهمنقليلةشهوربقيتفمْدق.م،722عامخريف

سهلاالأمرجعلقدربماذلكوأن،السنةتلكمنديسمبرفىئ!لمنصر

ينسبأنمنعهدهمنفترةنىمحعبتنمْوشنىالثانىصرجونإلىبالنسبة

فضلا،هدا،الواقعفىسلفهبهتامالذىالفتح-وتفاخرأتيفا-نفسهإلى

قدكانإنما،العاد!شلمنصروفاةصبقتالئىالقلاثلال!ثهورفىانهعن

ربما،النفىلهذاالفعلىالإبخازوأنالسامز.سكاننفىفىبالكادبدئ

الثانى،سرجونأنذلكإلىأضفكيؤ)5(،دونسرجونعملمنكان

فبلالخامى،)شلمنصرأخيهمعالسامرةاحتلالفىاشتركتدكانربما

ناتقولإنماالتوراةأنالىنشيرانهناالمفيدمنولعلالعرث!،اعثلائه

الجمعصيغةتشيرفربماخدوما"،.5قدوأنهمالامؤحا!رئدضلمنصر

)1(((.nheim, ANET, .p ;234 .A.G Lie, The Inscriptions of Sargonعا.ولء"!ه.

...3.Part ,1 The Annalas, p

(J.Finegan, op. cit., .p.021 < r

1(.p.27 (Yأسا,A..H Gardiner, Egypt of the Pharaohs, .p;342 Bull Inst. For

)1(342..A..H Gardiner, op. cil., p

(J.Finegan, op. cit., .p;021.A .T Olmstead, AJSL,,47 .p.F262 (o

http://kotob.has.it



-847-

الصار،نهايةنىابخاس!ه"نلنعرمعاثانى،"صرجوناضئراكإلىنا

صيغةفىالآضووى،"الجقالىابباطةتضيرقد،أخرىفاجةمنولكنها

كذلك)؟(ءالجمع

السكانكاعركثرهبرفدالثانىصجونفإنالآمر،كانماوفىا

مينوفىجورأنفهر4وخابور"حلجالى-والأغنباءالنلاءركطأهمية

نلاتلو!لعي-قم715أو072عامفىوربما-فل!بلةصنرات!لعد

فيهاكحا،الحتلفةالولاياتصكانمعظمفبهاصاهم4"ريَوفلطنفى

فاركعاع!رعانخكببزدرجةعلىالعملبةدكررتوالامز؟مق

فلبل،أوكببريصببالاضطراباتهذ.فىالعرببةالجزبرةغربىصكان

عصل-،الإضطراباتمذهعلىالقضاءفىالأضورىالعاهلبخحوحين

الآثاليم،هلهيصكنهموأن،آخر!نبمْوميكىانعلى-التوراةتقولكما

تامودى"بقباللالآشورىالنصحددمم،العربمنمجاميعبينهمومن

الصحراء،فىبعيايميعيضرن!ذينوالعرب2(وجبايانوومرصبماا!ببادبدى

4Aبجزاهمجاءواتييكونرالموالذ!،وموظفبنبرؤصاء9!ترفونلاوالذبن

ه)3(.الافؤالىونقلتهم،منهمالاْحياءصبيت،علك

للأشورىالعاهلأن-(و!رأهاثانىالملوكصرىنىايوراةنىونقرأ

2بعيةعلى!لراهيم)"وكوتبابلمنبقوم-كدلكجاءقي iإلى!ليلأ

على!لدتانأوهماوألمروسفروحماهعواومن(بابلمنالضرقىالئمال

"رصام،و!ىبنداد،غرليجنوبكيلأ5025مبعيةعلى،الفراتضفتى

،1(9.001 Finegan. op.cit055. .021 No

(Y)الهنعيد!رحمة4لحبازضمال،مركل!صالمالبة:الحرليةالقطلهدمحنانلر

القرآنمنلار!يةد!اطتد،مهرAموسمححد19-595ص،5291لامكنير،الحش

آ.ا089!ر،فى263-7053ص،لأولالبر،الهـركم

ول"!نكيمكسات.،حم!ك!وا055.!1)3،

.24:9كراا7:21؟لانملرك)،(
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بحيؤئرقىشرصورية،5انهاآخرونروىبينما،الحاليةحبه،)أبوأنها

ذلكورا-ءمنلهدفونالآن!وريونكانوربما،أوعيلامسوسهومنحممي،

فىكانواربماالبلاد،فىأجانبلإدخال،القديمة"التحالفاتكسرالى

ملاءمةكثماجديدةلظروفولدايهْ،أنفبصصهمالآثرريينمنالحالاتبعض

التهجير،هدْاأهميةئقدرأنالضعباومن،الطموخ2الآشوريةللإمبراظؤريةا

والس!اسمهالاجنماعمهألرؤاب!لمحطيماعلىعمللْد.الالكعلىكانْوإلىْ

فإنشك!لدوفي،إجواءاتفنشبقهعمافاعليةكثربدرجة،ْ--والدبنية

أنكماالمنهاؤالساميةالدوبلاتطبنهايةعجلتقدالآشورية!الفزوأت

المث!اعرراضصحلت،ألقديمةالمعالمواختفتَ،تغيرتقدالقديمةْالأحوال

إلىالاَراميةإلممالكسقوطوأدىالحاجزةالد!بلأتو؟صرت،والقوميةالمحليةْ

01ا"".ا"يهودْأإخيرةْاسمْوطوكضفألْرايمْ،إضقاف

علىالسامؤمملكةتنظيمأعمادواقد،الآشوريينفإنإلاُمر،بهان.ماواًيما

العحكريةالحاميةوعززواأضورحاكملإمؤيخضعأضبررىإققيبمإنهاأساس

حدثمالهاحدث،بعيدةبلادمنبهمألوامسنوطنينمبئبجنودا،فيشبرربة

،وهجرواالأصليينالسكانمعتزاوجواقدفإنءبؤلاءوأخيرم،لفنسطين

إلىنسبة-)السامريونأهمجدييجنىوظهرما،جدإلىتقاليدهم

اختلفواوإن،وثقانةدممااليهوذيينبجيراتهالشهتريب-كاصمتهمال!نابرة

جديدةنظزظهورإلىكلهذلكأدئ"وقدآلسيأسيه"2(،ميولهمنىعنهم

الشماليةإسرأئيلأنألىتتجه-انبابلىالصبىمنالعودةبعدللأمور-

هناومن،الإسرأليليةللتفاليدالوحيدالووثِهى)نمايهوذأوأن،نقيةليست

3(.مميزدهلأومقاسمتهالهاكفؤمليسالشمالفإن

)1(

.11)2(

.3ة4كدا21:81052:75لانأخبار،3)

.p,SA.Cook.،لهح6591,.1))..385-383

92-28.05101.C Roth, op.ci
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مق-التاريخإلىفنظرأنخانعترفأنالضرورىفصنهذا،منوانطلات!

للحصامربين،العميقالنفورذكرىيحفظونرجالبعيون-التوراةخلال

أرومةأرقىأنهميشعرونكانواانما)اليهوذيينأإنبل،فحصبهذاوليس

أنبخدفإننا،فلسطينمنأزيلتئدإسرليلولماكانت4الآخرينمن

منط!ةعنبعيدةالسامرةانوحيثيهوذا،مملكةعلىمصتمدةمصادرنا

النقدازدهارمنذ،أنه،موجودةليستغالبَافهى،!التوراة)كُتَابالكتاب

،للأحداثاليهوذيةالنظرةوراءفيمايبحثونالعلماءبدأفحسبالحدشا

لجنوبالتاريخهذاوأن،تنتهىلنباثنتبنالمتعلقةالأشحِاءطبيعةبأنمعترفين

للت!رتحاثاناقصةنظروجهةإلاليس-722mعامبعد-آسياغربى

تتطبوالتى،الكافيةغيريهوذاسجلاتمننأخذهافلسطنفىالمتتابع

.منه)1(الحذر

S.."احا.387-386)1( .A Cook, op.ci
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الثالثالفصلى

-هوذادويلة

ق.م(رحبعام)229-599)ا.(

ثم،سليمانرفاةبعد-إسرائيلدويلةئاتكما-يهوذادو!لةقات

عريقعنهذا،عرشهااختلفوانعرشها،على،)رحبعامولدهجلوس

الىبيتمنبنتقلولم،داخلىنزاعمثاردأ"لمَايكنلمأنهفىإسرائيل

الأسرةفإنوهكذا،إسرائيلفىهناكالأمركانكما،وأخرىآونةبينآخر،

نأأبد،لهيقدرلمالذىال!شعبعلىنفوبمنالتقد)يهوذا،فىالمالكة

ولكن،المنالبعيدحلمَاالاستقلالاصبححينحتىئمأفتها،يستأكل

إسرأئيلهمعالعداءبعلاقأت-الأعمالغالبفىتميزا-تاريخها

شيشنقضعدرحبعامللملكالخامسةالسنة)فىAlالتوراةفىونقرأ

وأخذ،الملكييثوخز!لنالربئ،شاخزاثنوأخذ،أورشليمإلىمصرملك

الملكفجمل،سليمانعملهاالتىال!هب6دراسجميعوأخذشىء،كل

لمالحبرانىالكاتجاأنالواضحومن)1(،نحاس؟دراسعنهاعوضَارحبعام

التىالذهبدروعضياعضايقهمايقدر،المقدسةالمدينةتدنيىيفزعه

لمدينتىذكرهناكوليس،نحاسمنبمثلهااستبدلتوالتىسليمانصنعها

البوابةفىالكبيرالمنظرتصحبالتىالباقيةالأسماءبينوهأورشليم)جازر،

فيمااعتدناهاالحىا،التقليديةبالصورةتقدمال!ىالاسماءوهى،البولاستية

ملحقةأنهابمعنىالثاك،،)تحوتمسالبدممصرفرعونبحروبيتصل

لأببهكمقدمة،الأمامالىالحدلافةفرعونصوؤلفودهمأسرىبصدور

.رع،،)2،.)آمون

،.25-14:27أولملوك(1)

)2(023-922..A..H Gardi " ,r Egypt of the Pharaohs, p
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مكانأ015بينمنأنهذلك،للياًسفصدعاةالعددىالحصووأما

فىتدورطرقتحديدلنامحفوظ!.ليمهدبالقليلإلانلتقىلا،ذكرت

المملكةمركزإلىالوصولدون،اللحامرةالجبليةالمنطقةحولالنواحى

اليهوديةمناقتربواقدأنهمإلىإشارةأيةهناكلي!ست)نهبل،الإسرأليلية

ذلكومع.-نرىسوفكما،ذلكعكسهـىمنهناككانوإنإطلاقما-

قائمةظلتالتىالفكرةوأما،الأدومىالإقليمعلىغارةالىبثيرمافهناك

النظرصرفففد،القائمةفىأأبراهام)حقلقراءةيمكنأنهمنطويلا

)1".اليومنهاثيماعئها

شرقإلىوصلتقدإنما،هذهشيضنقححلةفإن،حاليأكلطوعلى

إليهالجأالمَىومحانيم،فنوئيلالىوصلحتى،رحبعامفرحيث-الأردن

والجليل،-فىرعيلسهلالىالشمالفىرصلتكما،قبلمنداودجده

وإلى،العقبةخليجعلىجابرأ)عص!ونإلىوصلتنقدالجنوبفىوأما

فىوكزةعكاسهلوالىيهوذا،جنوبمدنمنويخرهماسبعولرًحبررن

)2(.الغرب

الطقة!منمرسيم،بيتاتلمدينةتلىمير،شيشنقإلىوبعزىه!ا

جدورها،منتمامَاالفديمةالمدينةاتنلعتحتىعنيفا،تدميرلمكانوقد

فىمبانمنسبقهماإلىتخططهافىبالقليلندينأبنيةمكانها،حلت

فهىالفرعونإِلىتدميرهاينصبالتىالأخرممطالمدينةأماو)3"الموتعنفس

منبطقةمغطاة(،1ا)الثانيةالطقةمبانىوجدتحيثشممم!أ،"ل!ت

اعامبحوالىالحريقهذايؤرخمن"هناكانورغم،هاللحريقنتيجةالرماد

غزؤجراءومن،.مق269عامفىكانأنهاحتمالاكثرفا،.م05!ق

أول.4."د.023.)1(

)2(928-288..Y.Aharoni, The Land of the Bible,,6691 p

;273-272(.G.E Wright, Biblical Archaeology,,5791 .p.914 (r.إ..K..M Kenyon, op. cit
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قديكونأنفلابدالعاشر،القرن!نتصففىتملوالحريقلأن،،اشيشنق

سليمانسلطةلأنذلك،للمدينةعدوبفعلوليى،الصدنةبطريقحدث

شيشنقغزوةفإن،حالأىوعلىقوبة)1(جدمكانتإنماالفترةتلكفى

2(.وغيرهماوضكيممجدومثل،مدنعدةفىكبيرأأئر!تركت)نما

الأخيرةالسنواتفى-واهامنمناكفإن(الحملةهذهكالامتىوأما

عامفىيراهاومنق.م)4(،319عامفىهـاهاومنشيشنق+(،حكممن

الاضطر)بإلى-!جعإنماالاختلافهذافىالسببولعل.م)5"،ق269

فإننا،حالأىوعلى،المصريينللفراعينمنهأممثر،)سرأئيللملوكالتاريخفى

انتقلقدسليمانأنقبلمنارتضيناقدوأننابخاصة،ايأولالاتجاهنفضل

قدالحملةهذهأنوبما،.مق229عامحوالىفىالكريمرئهجوارإلى

ا.لوفاتهلاحقبتاويختؤرخأنمنإذنفلابد،سليمانوفاةبعدحد!ا

ذكربهاجاءتطعةعن)مجدو،فىالكصففإنالأمر،كانماواي!

غامضَاالأمرظلوإن،الحملةصحةفىللشكمجالايدعلا)شميضنق،

هىاو،القديمةالمصريةالأمجادلإحياءمحاولةهذ.كانت)ذافيماتمامَا

منأكئروليس،ونهبسلبغاؤمىارمبركزهـبعام،لتدعيمخطة

.cذلك)6

معَا،ألأولينالأمرينإلىتهدفبهانخاإنحاالحملةأنعندىوالرأى

)1(274-273..G..E Wright, JBL,,5691,75;216.p K.M. Kenyon, op. cit., p

(D..W Thomas, Archaeology and Old Testament Study,,6791 .p,333;366 (Y

.G.914-148..E Wright, .B.5791,.A p

(J.Bright,A History of Israel, Philadelphia,,9591 .p.213 . (Y

)،(،192..A..H Gardiner, op. ciL, p

)0(272..K..M Kenyon, Archaeology in the Holy Land, p

)1(,3191,.p;355 A. ll. Gardinerإ,n3ش.A .T Olmstead, History of Palestine nd

.op.cit., .p;023 .J Bright, op. cit.."! F213
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وان،العظامالأجدادأمجادتستردالفترةهذهفىبدأتقدكانتإنمافمصر

الإمبراطوريةحدفئالىونلسطن!صوريةاستعادةرريدكان)نمااضيشنق،

أياممنذالاتجاههذافىتسيربدأتتدإنماالأهور،إنبلجديد،منالمصرية

الفاركمصرآوتحبنوذلك،والحشربن(الحادبة)الأسرةالسابقةالاُسؤ

فهىحسما،أكثركانتإنماسليمانولداهعهدفىولكنها،،داوi2من

،سليمانوجهمنفرالذى5-وبعام،تأوىوهى،أدومملكابنسراحتطق

فتحتل،المسلحالأشتياكحدإلىهمعالأمورتصلألاتحاولثالثةمرةهىثم

)نبل،سليمانوزوج،فرعونلابنةمهر،تقدمهاثم"جازر،مدينةجيوشها

واليَاذاكوقتممانانمانفسهسليمانأنالقولحدإلىليذهب)برستد،

ني!ا.رسالامبالغةوتلك)ا"فلسطينفىالمصرىالنفوذتحت

وترى،عنهمرضيَاراضئاجوارارئهإلىالسلامعليه،سليمان،بنتقل

او،-سبمامسراحفتطلقالصفر،ساعةذلكفىلمدو-ماعلىمصر-

وحين،رحبعامضدالثوؤليقود،فلسطنإلىبالعودةلهتسمحبالأحرى

ولكن،ونساندهتعضدهورائهمنتقف،)سرأليلبدوبلةالاستقلاللهيتم

كماتسير،الأموريجدلم-فلسطنفىمصررجل-"-سبعام!أنببدو

منلغزوكعرضوربصاكؤود،عقباتاعترضتهفربما،ويهوىيحب

وأودلف)2"،روثسيسليرىفيما-استنجدفقدثمومن"رحبعام،،

ال!تىبحملتهفيقرم،الفرصةالأخيرفيهتبل،بشيثنق-)4(وقوللرذز)3(،

حظيؤإلىوفلسمطينسمورية-!إعادة-!بعاممساعدةابجانب-بهاأراد

قدر،خلفائهمنالكثيرونفيهتابعهالذىالأمرالمصريا"ه(،الإمبراطورية

J.."ال!.11.952زا، .H Breasted, A History of Egypt

)2(31..C.Roth, op. cit., pا(A.Lods, op.cit."...375-374 (r

)1(437-436.!"..H..R Hall, op. citا

5691,,dier,'L Egypte, Paris7!لة.;F213 .E Drioton et J؟..،.J Bright, op.cit

,p.523

()5!94305..H..R Hall, op. cit
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معبدمنالذهبيةالدروعلإحضار-هوليقولكما-وليس،طاتتهم

،لآمونثراءبذللثليضهكأأ"يهوهكهنوتخزائنمنالباقيةوالبقيةسليمان

الماضىفىكانتكالتى،ميحصرةعلىالوتتذلكفىيكنلمالذى

،1(.القريب

المضىيحاوللم)شيضنق،انبالملاحظةالجد-ومننجلعل،.ذلكومع

معبدجدرانْعلىاعترفقدإنماالرجلأنكما،سوريةالىفتوحاتهفى

لرئهوهبهاقدإنما،فلسطينمنبهاجاءالتىوالجزىالغنائمبأن،الكرنك

بعيد-حدإلىتوضح)نماالكبير،الكربكمعبدتزينالتىالثفوشوأن،آمون

طية)2(.لربالفرعونمنوالتوسحالتضرعمدى

علىتمضولم)سرليل،فىالمصرىالتدخلفإن،حالأىوعلى

،المدنمنالعديداحتلالعنفضلا،خمسسليصان.سنواتموت

مدىعلىواضحلدليل،وتصرهسليمانمعبدخزاثنعلىوالاستيلاء

وألمصر،يهوذادويلهَبخضوعتنوهإنماالتوراة)نبل،الإسرليليينضعف

لمصر)3(.الجزيةبدنعتاتإنماهناكالمدنمعظمنإن،الأقلعلى

:.م(ق19-193)5ابيام()2

دهان،ثلاثسنواتولمدةيهوذا،عرشعلىرحبعامأبا.أبيامورث

منرحبعامبنأبيامفهوالجديد،للملكبالنسبةمضطربةالتوراةكاشا

ميخا!ازوجهمنرحبعامبنأبياموهو)4(،روايةعلىأب!ثالومابنةمعكةزوجه

وجدفلقدحال،اىوعلى)5(،1أخرىروايةعلىجبعةمناوربئ!يلبخت

لاااٍ،إسرلأليلجارتهاعتداءاتمنلهمخزجلاأنهالجديد،يهوذاملك

)1(123-122;.Barguet,Temple d'Amon- Re a Karnak, Paris,,6291 p

)1(-G..R Hughes, Relies and Inscriptions at Karnak, Vol.0111 The Bubastie Por

41.2.8 go,,4591ءp0 Chiاثا

(r)935:وكذا21:85ثانأيامأنجال..S..A Cook, op. cit., p

.13:21نانآأياأخبار)5(.-8ا:.41:1،15أولملوك4(،
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تدا)أبيام،أناالعبرانىالحولياتكاتجاعلينا،يقصدمضق)1(،معبالتحالف

أفرايممدنولعضاللبيتواحئل،اصرائيلملك،الأول)هـبعامعلىانتصر

.cالجنويية)2

(r)م(:ق873-)139أسا.

فىوتقرأ،سنةإ)3("وأربعينإحدىو)ملك،ااسا،ولدهئأمأبعدوجاء

الأثئىالإله،سليمانمعبدمنأخرجمخلضا،أيهو!أ،كانأنه")ثالتوراة

المأبونينوأزال،المقدساتالعاهراتوطرد)يهوه،بجوارتفطنممانتاالتى

،أالأماالملكةلقب،1)5(أبشالوماينةمعكةأمهمنرعمحبلِهوذا،أرضمق

!)عشتارتالكنعانيةالإخصابإلهإلىوتتعبد6(،الوفنيهطتوًيدكانيلأن!ا

)بعل"ديانةمنالإسرليليمينالىانتقل!ثقدالأمورهذهأنالمعروف!ومن

التىالمرتفعاتواًماألجنس)7(،فىوالاثغصاسالخمربشرباضمقهرالذى

بقيتفقد،مقدسةوسوارىبأعمدةممنعانىنم!علىأسستتدكانث

يحملولأ،عادةمجردكاناذلكأني!ونكانواانمالأنهم،كانتكما

وثني!"8".أهدافأيةطياتهبين

وبعحاأسابينحربكاشا)فقد،لإسرأئجل)أسا،علاقةعنرأما

حددأ)بندشواناأسا،اضطرفقدئمارمنأيامهما،كل)سرائيلملك

)1(376..pم!.هه4؟ع,C.Roth, op.cit.. 05 ;31 .A Lods

(y)3-13:22نانأيامأخبار.

.61:13ثانأياماخبار51:911أولاملرك)3،

.!ا:41لانأنجادأيام1أ-15:15اولفلوك)4(

الأصحاح-نفسصفىفبلمناضرنافكعاالنورا-"فىالمحروفالأضطرابمننوعَاهذالعل)15

.،ا،:15تارنثم15:62اول)ملوكهوأمهوليحتأل!هآاهى)نما4أثالومابنةمعكةان

4240/1ص،!ال!بباتاللاهوتفىرمالةسبينرزا،باروخ61(

إسرأثيل،بنو،اثيةالبيالجطعات،فىواليالاتتصادبمنالأسرآنظا،الأممبوطىأني!لروت)7(

.1471القاهرة

.46()A01101!.لا Epstein, op. c
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بهوذا،علىالغارةوبينإسرائيلقواتيينغولبحركةللقيامدسثقملك

تتخلىأنالىسر،ليلاٍاضطرمماأسا،لتوسلاتالاَرامىالملكاستجابوقد

1(.يهوذيتجاهم!ثروعاتهاعن

i-)84فاف!علو)4( AVrم(:َق.

نهج،قرنربعولمدةيهوذا،عرشعلى)أص!اأأباهشافطأ"يهوخلف

بقية5أزالأنهالتوراةفىونقرأ،مسمرعاتبعضوكملأبيهنهجإبانفا

كانبل،تنتزعلمالمرنفعاتانإلا،،ابيهأساآأيافىبقواالذينالمأبونين

الجديدالعاهلعملوقدهذا)2"،المرتفعاتعلىويوتمديذبحرواللاالشصب

،المدنكلفىقضاةفعينللبلاد،الكاملاليهوؤىالجهازتنطمإ)عادةعلى

فىبعيدمدىألىوللوصول-التثنوىالقانونيطلبكصاالعدالةلإقامة

عن،الدينىالقانونفصلعلىئسافط،)يهوعملفقد،القضالىإ!لاحه

وفوقأمريا!5الأكبرالكاهنالفضاءرأسعلىوضعكما،نىالميالفانون

بنشرالكفيلةالإجراءاتوضحفلقدوأخيرلم،الشخصىاممثلهكانالجميع

يهوذا،)3(.مدنكلفىالناسبينالربئشريعة)سفر

اسرأئيلبينالوديةالعلاقةتلكشافط،)يهوعهديميزماأهمولعل

ولىثزوجوقك،واضحةجدهى)نماللأولىالثانيةتبعيةكانتوإنويهوذا،

أبهواشنرككما-"ووفياببلولأنجابابنة-)عثلبا،من)بهورام،العهد

ىأوعلى)5(،مؤابضدفاشلةحملةنىوموأإسرائيلملكىمعشافط،

ا-6.:16لانإ،مأضبار-15،16124ألكملرك،)1

cry42-6،:22أولملوك.

وكذا:511-؟14:،9:!ائانأيامهـانجار2-.اn:16حبة)3(

I.آ..ا47-46.05 Epstein, op. c

)4(J_1.6.:12لانأ،مأخبار8185:لانك،.

وكناة4-3127:ثانملوك:الحملههثيعنألظر)5(

,.S..A Cook, op. cit.!.";372 .M.F Unger, op. cit...";7-756 J.Fincgan, op. cit

234-023..p.;918-188 .W Keller, op. cit, p
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عماعدإذيهوذا،لملكبالنسبةمئمرمإسرأليلمعالتحالفكانفلقد،حال

فىيشىأنوفى،أدومفىْنفوذمنلهالباقيةالبقيةيصونانعلىذك

قامانه-)1"الأولالملوكسفرفى-التوراةفىونقرأاسطوا،جابر،"عصيون

فىالاثهراكاسرائيلملكْأخزيا،اعليهعرضوحينبمفرد.،السفنببناء

فىأخزيا،معاتحد)انهالثانىالأخبارسفرفىنقراولكننا،رنضالمثروع

.(Y)جابر،عصيونفىالسفنفعملا،ترثي!قتسيرالىسفنعمل

أيهوفإن،الثانىكانأم،الصحيحهبرالأولالمَرراةنصكانوسواء

التىالتجاريةالبعثاتنشاطاسئعادةالأسطولعحلمنأرادإنماشاف!،

عصيونا-ميناءفىتحطمتقدالسفنغيرانسليمانايامعلىكانت

-)3(التوراةتروىكما-السب!يكنولم،ذريعبفشلالمحاولةولاءتجابر،

ببناءدرايةعلىيكونوالمالعبرانيينقومهلأنكانوإنمااخزيا،معاتحاده

البحارةمهارةبصببتبلمنبخحقدسليمانمضروعولأن،السفن

فلمالأمركانماوأيَا،والتجارىالبحرىالمجالنىوخبزدهمالفينيقيين

تهدفبحربةمشروعاتلإئامةاسرأليليةمحاولأتأيةعنذلكبعدنسع

.فلحطن)4(.عنبعيدةمافاتعلىالر)تعةالبلادمعالإتجارإلى

ق.م(:)984-842لعووا!51(

أأوليهورامالخامسةالسنةفىشاف!،"يهوأليهبعدآهيهورا5جاء

رقد،أ)5(أورشليمفى-سثينثمانى)وملك،إدرأئيلملكأخابابن(يورام

-أدتفقدإ/واضحةعهدهفى!بهوذاإسرائيلبينالمصاهرةآئارظهرت

.(rوأ.t-dك)%( 9t48-:22JJ)35-37؟02لانأيامأنجار.
.02:37لانأياماخبار)3(

وكذا:؟اآ(ا168)ببروت،64-ا"64+لما،الإسلامقبلالربتاريخفىالمنصل4عليجراد)4،

917..pهـاأكاأ!عand theاbia!كل!,James.A Montgomery

.ا-8617:ئانملرث)5،
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وسيلةالقتلجعلتكمايهوذا،فى،أالبعلعبادةإدخمالإلى-مرةولأول

فتحتأصها،ابنةأنهاحقيقة"عثليا،رأْلبتت،الدولةم!ياسةوعصاللمن

يحتضنلميهورام!5زوجهاعلىالمحدودغيرلمَأثيرهاونتيجهالقوىنفوذها

تثبيقهاعلىالعزمعقدك!لكرلكنه،فحسبصور)بعلأاعبادةيهورام

عبادةسياسةفىهدفهعنالمعارضةيزيللكىوربماللبلاد،رسميةكديانة

منكالطو)نالنبلاء،بعضكذلكقتلكما،الستةإخوتهقتلفقد،الأوثان

المجزرةهذهفىالسببكانالعرشعلىالتنافسأنكذلكالمحتمل

.)%(المروعة

انتهزتالىْ،أدومعلىحملةاستدعتالخارجنىالأمورولكن

وحاولليهوذا،بولائهاوأطاحتا،مؤابيدعلىويهوذا)عوأليلهزيمةفرصة

!زيمةلقىولكنه،هناكنفوذهيستعيدأن-قبلمنأبوهفعلكما-يهورام

والتى،ولخيشمقيدةبين-Mولبنهأفىومضياعنتالجهامنكانمنكرة

الشمالالىميلينمبعدةعلىبورناطتلالآنالمحمصىالمكانأنهاهـجح

.-)3(الصافيةأوالصافىتلأنهاالبعضظنوإن،جبرينشمامنالغرلى

قد-الكوضيينبجواراالذ-ش-والعربالفلعطنيينأنالتوراةفىونقرأ

بنيهوسبواالقصر،إموالوعلىعليها،واستولوا،عهدهفىيهوذاهاجصوا

المرادان)مرجليوت،و-سى)يهواحاز()4(،بنيهأصغرإلالمئْلهولم،وشات

ما-سرعانأنهمبدليلبجر،،كانالهجوموأن،اليمنسكانهنابالعرب

يفضلواأندون،أموالمنعليهحصلراوبما،بغنائمهبممنازلهمإلىتراجعوا

بمساعدةيهوذا،دولةعلىوالاسميلاء،أإلقدس(أورشليمفىالبقاء

:Aثانملوك()1 A21لانأيامأخبار؟-1%ا:V-147.1:وكلاا.,n op. ciL, p!ه.(

(Y)ثانملوكTT- .T :)A21لانايامأنجار:A-.ا.:

.181لم2،المقيصالكتاليقاموس)3(

هوحيَابقىالذئأنيرىال!ى(ا22:معتاقضهالاحظ-21:1617دانأخبارا!ام)4(

."أ!وياه
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أكانتوسواء،الفلسطينية)1(السواحليسكنونكانواالذينالفلسطنيين

(موسلدالوي!وىفيما-تعنىاو(اليمنسكانتعنىهنا،)العربكلمة

موطنماوكانت-سيناءمنوالغربيةالجنوليةالأقسامفىالنازلينالعرب-

العربأيدىعلى)يهوذا(بهامنيتالتىالهزاثمهذ.فإن-للعرليقديمما

وقرةبهرذا،ضعفعلىدليل!بر(ساميةغيرعناصر)رهموالفلسطبنيبن

أعدألها.

خبيئة،أخرىولأمراض،أمعالهفىبمرضايهورام،أصيبوأخيرم

قبورفىليسولكنداود،مدينةفىودفنوهعليهمأسوفغبروذهب5

،أدومضياعوأفقرهامرير،خصامانهك!اوتد،بلادهتاركَا،،31(الملوك

الأحمر،البحرتجارةعنفضلافيها،قوافلهامرورحركةضياعلىدالتالى

اليهوديةالدولةاقتصادياتفىهامَادورملعبتالتى،المعادنومناجم

الضعبفاح!4(.

:(e.JAfr))6!أخز-،

أخابابنةأعثلياأمنأ)أخزياولدهيهوذاعرش3علىيهورامخلف

تتجاوزلمالتىحكمهفتزفىأبيهنهجعلىوسار،الصورية4لزابيل

ضدحملةفى)سرائيلملك)-!ؤم()!هررامهخالهمعفاشترك(،)ْالعام

رجالأحدمنبطعنةاصيبحيثجلعاد،،أراموتارا،ملك)حزائيل،

)مجدوا)6(.فىبسببهاحتفهلقى،الإسرليلى)ياهو،

)1(.D .S Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the

52..Riseof Islam, London,,2491 p

(2)274.".N.,2691,Y.5!حذسكة The Northernولك!طلأ.A

(r)1'نلاآأيارأخبا%-! IA:.V.

)1(47..Isidore Epstein, op. CiL, p

-.-4ا:22لانأبامأخبار)5(

.5-22:9لانأنجار274-9:92ئانملرك)6(
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01،ةق.م()843-837عئلينا)7(

،وقد)أخزيا!ولدهاعثليا!بموتوتعلم،أورشليمإلىالأخباروتصل

نفسهاوتعلن،المالكةالأصرةأبناءفتقتل،العرشفىالرغيةشديدةكانت

أا"،.بلْإنرسميةعباد-،الصورى"بعل،عبادةوتعلنيهوذا،علىملكة

تفطكاشاإنجما،القؤبةالمرأةهذهأنإلىيذهبإنماروث،"سيسل

بالأحرىأو-صور)2"،موطنهامنأورشليمفىجديدةملكيةأسرةلإقامة

إسرائيل،طكأخابابنةهىإنماعثليالأنذلك)افىالحل،أمهاموطنمن

للتقاليدطبقَاأمها،ناحيةمنالمرأةهذهإلىنظرإنماروث،أسيسلولعل

أىعلىيعنيهملا،م!نهمفهويهوديةأمهكانتمنأنترىالتى،اليهودية

مخنننأ3(،غيرافلفظلوإنحنى،صمبميهودىهو،أبوهكاندبن

وأب،صوريةأممنفهى،ذلكعكسهوإنمااعثليا،إلىيالنسبةوالأمر

..)سر7ديلى

ستسنواتبعد)عئليا،حكمانتهىفقد،حالأىوعلى

عبادةضدعامبتمردأو،الجيشمنبمؤامرةإما.م()4(،ق)843-837

كلافإن،حالاىوعلىيهوذا،فىرسصيةعبادةمنهجعلتالذى،)البعل

الملوك!سفرمنعشرالحادىالأصحاحفى-التوراةفىورداقدالرأيين

التى!للتقاليدفطفا،غامضةمثزالبكملها)عئليا،تجصةأنكما-الثانى

بما،المالكةافيسرةامراءكلبقتلعهدهابداتقدجمثليافإناليها،أشرنا

المذبحةمنأنقذقدعثليامنمجهولمنهمواحدموأنجميع!احفادهافيهم

لهذ.كانيةبواعثهناكلي!ستأنهالواتعوفىالمعبد،فىوخبئ،المروعة

1().JAI47وك!ا:22:011لانهـأنجارا:11ثانك..Epstein,op. ciL, p(.

.32()Y4أح."0."هـ,C.Roth

(I.Epstein, op.ciL, .p.168 (r

W..F..116.:تارن)1( Albright, The Biblical Period, p.لأ
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زمامعلىتقبضانتستطيحكاشاإنماعثليالاًذذلك،البشريةالمجازر

أثناءأحفادهامنواحدعلىووصية،المتوفىالملكأمبصفتهاالسلطإ،

صغر.أانم.

(A)م(:ق08)837-0قكلوأي."

"يهو)زوجالمالكالبيتوصهرالأكبر،الكاهنياداع،"يهوبخح

)يهوآئ!،يجلسانفىيهوآيقوعمةأخزيا،وأحتا،يهورامابنة،شبعة

السابعةفىيزالماوهو-المعبدفىخبئثدكانالذىالطفل-)يوآش(

الشعب،جميعيدخلوأنيقتلْعثليا،وانيهوذا،عرشعلى،عمرهمن

كاهن)متالط،وقتلوا،تحام!تصاثيلهوكسروامذابحهوهدموأالبعلبيت)إلى

.،)2(المذابحأمامالبعل

فيحا،تاليةسنةاربعينولمدةيهوذا،علىملكأآش،"يهوأصبحوهكذا

)وليميرىنيماق.م(08)837-.سنةوثلائينوسبعالتوواة)3(،ترى

السياسىوربما-الدينىنفوذهلصاشريادع،يهؤ5واستمر،)4(،أولبرايت

منذلكبعدالباقيةالأيامطوالبسواء،سواءوالشعبالملكعلى-كدلك

البعل،عبادةوالنيلاءالملكفييد،وفاتهبعدالأمورتتغيرماسرعانثم،حياه

كل5أيهوآشألهفيقدميهوذا،دمشقملك)حزائيل،ويهدد،ثانيةمرة

ولدأورشليمعنفصعد...الملكوبيتالربالمتخزألقفىالموجودالذب

lفىالقصروتدخلالمعابد،حرمةواتهاك،ردتهجانجاالى-ْكلهذللثدمما

(.عبيد.)ْمنألنينبيداغتيالهالمعبد-الىضراث

)1(385-384.!"..op.cit,كع!أ+ول

س.23:1501ثانأ،مأخبار12-اا:11ئانملوك)2(

Tثانملوك)3( I C \:+.rا:23لانآاباخبار.

)4(16..W..F Albright, op. ciL, p

.I,؟فى؟tic.47-48.p.,:وكذا(-42:426ئانأياماخبار21-اا:12ثانملركأ!( Epstein
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-YAr..)أمصيا19( A:)ق.م

ماعلىالجناةويعاتبيهوذا،عريقعلىيهوآشأباهأمصياوبخلف

عملأنهالتورا؟ز\(فىونقرأ،أولادهم+بالأذىينللبمولكنهأيديهماقترف

لها،القرميذيحكانتكماالمرتفعاتظلصَوإن،الربعينىفىالمستقيم

سالععلىالاستيلاءفىوبخحاادرميستردأنحاولوأنهعليها،ويوتدون

دئة،)2(الخاضع5بمعنى"يفنئيل،اسمعليهاأطلقفقدثمومن)البتراء(،

أمامهاوسجد،ادرمآلهةمعهأحضرقدأمصيافإنالتوراةفئجاءلماوطبقَا

3(.لهلأوأوقد

تحدىفقدثمومن،أدومعلىبانتصارهانبهرقدأمصياانوليدو

فىالخصمانوتلالْى،)سرائيلملك(.مق8-10786)يهوآصق)يوآيق،

أمصمِاعليأسرأليلالنصوطكفيهاكتبشمس،،بيت5عندمعركة

الشمالى،السمورمنجزء،وهدم،أورشليملىاٍيوآشاتجهثم،كذلكوأسره

لأمصيا2سمحوإن،الساموةإلىالرهائنحملئموالمعبد،القصرنىماوغنم

lوقد-لهكتابعوربمابالعرشيحتفظأن Lslيهوذاتظلأنإلىكلهلك

لاخيش،إلىجرألممنيهربأمصياضدفتةتقومأنوالى،لإسرائيلتابعة

فيتجه-اورشايمكربجنوبكيلا56َمبعدةعلىالحسىتلكوهى

)4(.ويقتلونههناكإلىالمتأمرون

783174-عزيا1(0) Tم(:ق.

تقويةفىموفقَاوكان،العريقعلىأفصياأباهعزريا،5أو"عزيا،تبع

منفيهاتمكناحتكاكاتعدةالفلدنيينولينبينهحدثتوقد،مملكته

.".-16ا:25لانأ،مأخبار57اب:41لانملوك1()

(A..B.W Kennedy, Petra, History and Monuments, London,,2591 .p;78. (Y

.tings,op.0ا853 cit., V!ك!ع

(O25:41اثانىالآ!امأخبار.

r!-نانملبرك)4( :n I I+ثانايامأخبارiYn- Iv: % a:وكنا

376..A.Lods, op. ciL, .p;386-35 .S.A Cook, op. cit., p
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تنظيموأعاد،أورشليمعنللدفاعأبراجَاشيدكما،مدنهمبعضت!دبم

،الخزاناتبحفرالزراعةفنشط،العسكريةال!ثئوناهتمامهتجاوزوتد،الجيق

ويمكن،اليومحتىآثارهابعضلاتزالأبراجببناءالبريةفىقطعانهوححى

بينهحادأنزاع!أيامهأخرباتفىنشهدانناكير،المؤرخالخزفبقطعمعرفتها

وظالفاغتصابأرادحينبالبرصالملكيصابثميهؤكهنوتولين

عملقدبأنهلهالتوراةوصفوركم،وفاتهحتىكذلكدبظل،الك!نوت

و-سقدونالشعببذبح،هىكماظلتالمرنفعاتأنإلا،الربًمعالمستفيم

(.oعليها

فىالساكنينوالعهـرباليهودبينالنزاعتجددهذاعزياعهدوفى

بحض-سىفيما،بعلسصكنفهوجوربحل،5وأما،cryوالمعونيينإجوربعل،

الشماليةالزاويةفىيضعهاإنما،موسل)الويسنإنلمومن،التوراةعلماء

بعل،،)صخرةبمعنىأنهاآخرونيرىببنماحسمىأ3"،اًرضمنالغرلمهْ

المستعمراتسكانالمعينيون)5(فهم،المعونيونوأصا،)البتراءأ)"فهىثمومن

مصرو،)7"."معينسكانوربحا96(،ا!ان

i-?:لانأفيرأ،مsv-%؟5iثانملوك)1، 7r216صهألابقالمرجع،حتىهـفيلبا.

(Y)اوكلا:26:89لانأيامأخبار،.،

,gs.8ا".24؟A0.ولول!نثه،!.ءز،+05!. op.ciL, .p;104 .EBث!!!لة.(

(3)274.1.op. cit., pك!لاولأا.J..A Montgomery, op. cit., .p;03 A
.(1667)ييروت2+لم2هالمقدسالكماليتاموس)4(

الابع،الفصلالقد3،الحربداريخنىثراسات،مهرانليوسصحمد"المعينعن،؟عنانظر)5(

7791(.)الر!اف!،213-233عى

الجبالطلةبن،الحو!ضحزضرقجنوبالقرىرادكلطفى!تقع4ال!ليةالعلاومى:ديدان)6،

ال!حنوبالىمتر،كيلو24المنوؤالمدبنةمنمترمكبلو037مبحية،على،،الغربالثرقمن

،اوه)ديدانالاسموأما،،القرى"وأدى!النبىأ،معلىل!مىركانت،صالحمد!لنمن

كانالذى"دد،الإلهاصملىلينبينهوبطأنالبحضحاوللانهللموثعالقلمالاس!فهرددن،

والثاكالادسالقرتينبىنيحاالمدند!بلاتبعضظمتو!ي،الثماليعشال!اميينليىيعبد

الأولاالعددالدارمجلة،الأنصارىالرحمنعبد)انظر..والصانادبدي!56اهمهالعل،.مق

المرجعمهرادْ(بيومىمحمد5312ص،ال!ابقالمرجح،موسكالى1(7597591،ص

,W.Caskel..41؟وكذا5521-526ص،الابق Libyan and libyanisch, Koln,,5491 p

.51()V!.!.71ل!!ولاحاة.O!397،.";337 EB.،.";6503 .J Aخا،3ول.H Winkl
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ق.م(:)742-735يوئام9()1

مالتفلماعزيا،أبيهمرضأثناءالملكنائببوظيفةيقونم"يوثامأكان

حضوننييعم،سياشتهيتابعئراههناومن،بعدهمنالعريقعلىجلس

ئورةويخمد،الأرضوراءفمما،الغاباثفىوالأبراجالقلاع!شنى،أورئملمم

أيامه،أخرياتفىالاالمقبلةالعاصفةدمدمةتصمعولم،عمونبنوبهاتام

بنوفقحو،آرامملكرصينيهوذاعلىيرسلالربئ)ابتدأحينوذلك

ضدشكؤنبدأتالتىالجديدةالسياسيةالكتلةالىضمهابهدفرمليا،

أنهاعلىمحاولتهما،عننضلا-والإسرديلىالآرامىالملكبنولكنأشور،

ا(.يهوذأعرشعلىلخلفهالأيامأبطثتهنذيرلمالواتعفىكانت

:.م!ق571!7-5)أحاز(21)

لآشور،المضادالحلففىالدخولورفض،يوئامأبيهعرشاحازورث

حقيقتهمرفىهـىاوكان،الحلفهذضدالحركةأشعياءالنبىوتاد

ثمومنالحياد،موتفمنهقفأنجهيهوذاوأنآشررومصر،بيننزاع

مد.عقبعيايم4بمَفوابأنالح!واءعلىوالشبالملكيحرضبدأفقد

منأتخ!الذى"يهوه،رئهملْىثقتهميضعواوأنالخطزايأحلاف

فريح!ةمدينتهككونبأن-سضىلافإئهلئمومن،بهخاضاموطثَااورشليم

ولأضر،لهاأحديستاليعفلا،يهوهبرئهايهوذافلتئق،الأجثبىللغازى

النبىأنكما،العزلةوسياسةالئرفعمنخيرلملعممعتهاتجدولننفعَا،

وإسرأليل)2(.دمقلمملكتىالآئموريينبتدميركذلكتنبأقدإنماالعبرانى

)شعياءرواتلتح!يسمعان"احازأرفضفلقد،كلهذلدًومع

حمايتها-طالبأآئمور،إلىجزيثهفقدم،"يهوه،فىثقتهيثاطرهأروجميدأته

الىيذهبأنأحاز،علىكاننقدوأخي!بم-قبلمنناقئاهالذىإلأمر

c<<مر53-54.لابقاالرجعسيي،حبيبا-91لأ؟:ثانأيامأخبار15:32-138دانملرك

.241صاالحابقالمرجعارونونورتيؤ1-17ا7؟إشهاء)2(
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ونقرأ،الثاك(بلاصو)تجلاتآشورلملكالولاءفروضبخفسهلحقدمدمشق

رأيهفىلأنهاعرنها،وطلب،دمضقلآلهةضحىقدأحازأنالئوراةفى

معبدفىمذبحماشيدقدانهبل،ذلكعلىاقتصرالأمروليت،الأتوىالآلهة

يهوذافىأدخلكما،دمضقفىهناكرآهالذىالنمطعلىأورشليم

ابنهتذمأنهحتى،الآشوريونبصارسهاكانالتىبالطفلالتضحيةطقوس

صوؤاالمعبدنطالىفىأدخلفلفدنفس.الودثوفى)1(،مردوخلنمرانالوح!د

آشورلمعبوداتلولائهكتعبيروذلك،الئحصىلإلهتكريمأالمقدسةللخيرل

)2(،نفسهالملوكلملكالولاءعنتعبيرالرقتنفسفىهىكما،القديمة

يتسلمونالذينالأباطرةلهؤلاءتابعةيهوذادويلةاصبحتالحينذلكومن

.نينوىفىأورشليمجزية

ق.م(:ب687)715حزقيا)13.(

لنهجفلمعنه،مخثلفأكانولكنها،لهوذاعريقعرلىاباهحزد!اخلفا

فيما-الجديدالعاهلكانفقد،والسياسةالد-شفىسياسظيتبعولم،نهجه

الرفييبتمنالنجاصنةلإخراجامرفمَدنمومندينئا،مصلحَا-التوراةترى

إزالةجانبإلىهذا،والمحرقاتوالقرابيقالذبالحتقديمعنلحضلاوتطهير

بهاالمَيامأسلافهحاولأموروهى،الصوارىوقطعالتمافيلكصرالمرلَفعات

قداسةأقلهومايدهرلنبأنهالإعلانإحدإلىزهبلقدبل،جدوىدرن

المعبد،محفوكاداخلكانوالتى،)نَحشتَانإالنحاسحيةقمئالمن

ملكعلىعصى)فدانهكماموسئ-نفسه،صنعمنأنهعلىومحسربما

ا!،له،)3(.يتعبلهولمآشور

البعثاتارسالإلى-الوتتنفىفى-وأنصاؤخزقباعمدوقدهذا

I.وكذ؟-25ا؟28لانأيامأخبار،72-.:16لانملوك1() Epstein, op.cit., .p :.94-48 I

,C.Roth...".ك!أ)2 op.cit

(r)36ا:92ثانأيامأنجار-17ا:18ثانملوك-
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فىالفصع،)عي!فىللاشتراكالثماليةإسرائلإلىالنثطةالت!بحيرية

،"أفرايمهفىوقوؤا)الخيل،فىحسنماقبولادعولهلقيتوتي،أورضليم

لي!كون،الاَضور!نرعابةنحترلله"يتننظيمأعادتقيكانتاق

لاوقدا(،أفرايئملأهلالدينيةالخيماتتقييمفىأورضليملمعبدفافئا

حكاميدركهالمايبحريةالدعاا!ةلهذ.السياصيةالمظامرأنالخطأيكون

علىالسيالزفىوعنئامشقةيجدونكانواالذ-ش4الآضرربينمنالساعز

نأوالواضح،الآشرريةالمصادرمنذلكنعرفكما،الأصليينالسكان

"سرجونزمنفىالمتقلفىللثوؤالت!يطمنأبعدالىتذبلميهوذا

..م(ق72207-5)"الثانى

قدأثيودعلكأنالآشوريةالنقوشمننعرففإتنا،حالأىعلىو

صحةنرضوعلىللتمرد،خطملثىيهوذامنالعونعلىالحصرلحاول

منهاجعللموأخضعهااأنطودهاجمتيالعامالآشمررىألقائدفإن،ذلك

فهانحبفإنهالتمرد،هدافىاشتركقد8)حزقياكانلهاذاأشوربماإقليضا

الأمر4آشورضيالرتوفظرمنيهرذاعلىحفاظاالمناسبالوقتفى

lىعلىفهو-"،%المصبطهالساحقةالقؤهذ.اماممنهجدوىلاالذى

علىهناكانتمائا!لمفهو4بالعواقلبصيرلمحذرآ،رجلاكانإنما-حال

يففالآضورىألحاكمكان،أورضليممنالضحالإلىكيلا48مبعدة

إ!ما!ةسَبمها"حزقياهمنحذؤكبرواحدةظوأفإننمامأاالعبينمفتوح

،.3-"الأإلىصئه!قيتجعله)نينوىهمن

فبهاماتهالزمانمنعاقيفرابةحالهاعلىالأمرربفبتوهكذا

للكو-!انتم(ق507-؟68)سخر-55وللدرخلنهاثانىه"صرجون

2ا-3؟03*لأأفير25-71:128للاطوك،1)

(2،,.N.Y!ما!لك-!BiblicalPeriodfrom Abول,WilliamFoxwellAlbright

.6391ءه.+

3()251..pأ؟.!.سا,Keller*.
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الولاياتإبينالهشيمفىكالنارانتشرتالتىللثورةالإشاؤهىاللحعك

الذىبابلملكبالادان،)مردوفيتدخلألأثناءه!هونىلآشؤر،المرالية

الح!ياسةفىحزئاأكثربطريقة،الغربيةالأراضىفىالثوؤيقودبهان

به،أ!يبثدكانالذىالخطيرمرضهمنحزقيا،5لشفاءونظر،،اليهوذبة

قبلمنبعئةاستقبلحزقيافإن،الآشوريينتبضةمنألئخلعىفىوللثقة

إليهوتحضر،السلامإليهتحمل،القديم!الملكيةللتقاليدطبفا،فلكْبابل

بهذاوتمالحرلية،مخازنهومحتويات،خزألنهبفتححزقياوقامالهدا!أ،

كانفقد)مصر،وأما،آخرونمحالعربفيه)شتركالذىعبابلالتحالف

الحمايةوبطلبمعها،التحالفيبغىقوىحزبأورشليمفى!ناكل!ا

لنصائح)حزتيا،يسمعفلا،قبلمنفيهفشلفيماالآنمنها،وينبم

ملكفإنثمومن،سرجونموتنرصةنفسهعلىيضيحولا،النبىأفمعياء

موممزلتدعيمنلسالينشئونفىالتدخلمصرمنيطلبإنمايهوذا

حلفتكونوهكذا،الأشووىالنيرمنالتخلصعلىْومساعدتهم،الثائرين

الجرييةالقباللبعضعننجضلاوعحون،وأدومؤفلسطين-ومؤابفينيقيايضم

)دومة)أدوملألو،.ملكةاتعلخونوأرأسهاعلي،الغرييةشمالا:الجزيزفى

حيثيهوذاملكأنجزقيا،وأخير،مصر،كاشاالجميغوفوقالجئدل(

.149(بنعبدولمآشورملكغلىأ.عصى

لإئارةأشورفىجديدمللثقيإمفرصةومضربابلْانتهزتوفكذاا-ْ"

لموإنكاهلها،عنأشورنيرتصعى.برنعبابلكانت،طريقهقىالمتاعبْ

امتدتالتى-)تبخونو()تعلخبرئوَ،وكانتمح!عاها،فىبخحَالهايكتب

الثوارجالْبالىوتمْتقد-بابلحدود،!وحثىالجثدلدومة-منسنلطتها

فىبخخا!كبيرمالآشورىاللعاهلكثبوعندماسنحرياضيالثابليبن

الحصارومْرض،ْابجندليادومةإلىْاتجها،البابليينمقاومةعلىالقفماء

,M.Noth..268-267وكذا:ا1-02:91ثانب op. cit., p
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،،الجندلا-دومةملكةبينالنزاعدبةأنبعدعليهااستولىثمعلهالا)1(،

حقىْتدسنحريبأنوليدوتيدان)2(،قبيلةسيد)حزائيلهجيوشهاوتائد

عليهمنفوذهيفرضأننىسبئاكان،الباديةنىالأعرابعلىكبيرمبخاحما

العرب)ملكلقبعليهيطلق،هيرودوت5رأينافقدلاثمومن،كبيرةبدرجة

.()3هشوريينوالاَ

وهكذا،فلسطنعلىنفوذهاإعادةتستهدفبهانتفقدمصر،وأما

عهدفىوآشور-مصر-الكبيرتينالقوتينبعنالكامنةالعداوةتجددث

،هم.!قاعامفىفلسطينكؤوفىالآشورىالجيقولدأأسنحريطأ.

كانولينما،الأخرىتلوالواحدة،الساحليةفلسطينمدنوإخضاع

منالغربىالجنوبفىمصريةفوةظهوتكله،بذلكيقوم،سنحريب5

-التكة،5أو44(:91يشوعسفرنى)المذكورةأالتقية!قربفلسطين

)عقرودط(،العقيرجنوبىكيلأا0مبحدةعلى،الحاليةالمقنعخربةوهى

قدالمصريينأنالمحتملغيرمنكانوإن-)تمنة(تبنةشمالكيلإَا155

بأنهـممنافسيهيصف)سنحريبهنإن،حالأىوعلىكبيؤتوةاستخدموا

النبالةوكذلكالدلتا،أمراءمنكانواوربما،المدنحكامأىمصر،املوك

تدخلمحنالنوراةفىالإ!ماؤأنالواضحومن،الأثيوبىالفرعونرفرسان

إنصا!شباكا،لأنذلكخطأ،سنحرساضدكوشمللط)طهراقا()توهاقة!

علىبخلفهلمأطهراقاهاخيهابنوأنملكما،.مق107عامفىيزالمماطن

.م)4،.ق968عامفىإلااالعردق

)1(518..p-فى,nbill,ARABي.A Musil, Arabia Deserta, .N ,.Y ,0391 .p ;046 .D .D Luc

(T)1/2علي،جراد°o:5034.8703هـركذا,,BritishMuseum Tablets, K

(Herodows,012.141 (r

عىحندوص!،عفةثرجمةالنولة!للادمصر،وابنر)مرى1،/93011المئدسالكتابقاموس)4(

22 V،وكدا:1(0791)الفامرة

268.;045..M Noth, op. cit., pأء.كم.!ا,A..H Gdrdiner
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وفتحتيهوذا،بلاداخترقتتدسنحريبتواتفإنالأمر،كانماوايما

منعددمعمسوؤمدينةوأربعينستَااحتلتثمالآخر،؟لرواصدلمحصونها

فىسقطتقدتقربئاكلهااليهوديةبلادفإنآخر،بمعنىاو،الصغرىالمدن

%ورشليم،)نماكانعليهالحفاظ"حزقيا،استطاعماوكل،الآشرريينأيلى

استمرتالغربيةالجبهةفىالحصينةالقلاعمناثنتبنأوواحدةانكما

سنحريباليهااتجهالتى(،")Lachish،الاخيشومنها،الآشوريينتقاوم

هذافىيفعلهشيئَاحزقياأماميكنلموهناحولها،الحصارجنود.وأحكم

لهيدفع!اكبيوةجزبةوإلا،لسنحريبالخضوعإلا،منهالميئوسالموقف

الإخيق،فىالآشوركلطللعاهلحزقيالأرسلفقدئمومنذليلا،صاغرم

ملكفوضع،حملتهعلىجعلتومهماعنى،ارجعقدأخطأست5:يقول

منوزنةوثلالين،الفضةمنوزنةمئةثلاثيهوذاملكحزقياعلىأشور

بيتخزأءلنوفى،الربَبيتفىالموجودةالفضةجميعحزقيافدفح،الذهب

المللث،،2(.

أورشليميتركأنالرأىخرقمنأنهأدركقدسشويبوببدوأن

تحتجيشهمنقسمَافقدأرسلهناومنحزقيا،يدفىورائهمنالحصينة

حصاربدأوهكذاعلي!ا،والاستيلاءلحصارأورشليمقواد.منثلاتةإمؤ

فىبدأالذىحزقياإلىسخر!ةرسالةسنحريبضباطوأرسل،أورشليم

نأإليهمخيلالذين،القومبينالرعبوانتشر"القفصنى)كالدرمدينته

يتجهثم،ذلكبعدلاخي!فىسنحريب!بفتحدنتتدالأخيؤأورشليمساعة

أئناءرفى،)طهراقا،يقود.كانالذىالمصرىالجيشلمهاجمة"التكة،إلى

منالرقىالئعالإلىميلا16مبعدةعلى،الحصىدل5أ.!ايظنكان!لامميشأولخيق()1

مبحدةهعلىاليو!اتلأنهاالآن،ءسبم4جبر-فىمدينةمنالنر!الجرلطإلىميلا11كز

جب!فى.بيتكربأ!ال

3..W.M.F.Petrie, Tell el-Hess (lachish),8191; MY. Albright, ZAW.,6,9291 p

()Y13-18:16نانملوك.
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أورئمليم،وأنمَ!ت،أإنينوىإلىالعردةإلىسنحريبيدعوماحدثذلك

دفععلىأجبروإنلآضور،كتابعيهوذا،بعرشيحتفظبانلحزمياوسمح

ومن،نينوىفىسنحصيبإلىوم!يانهيناثه-سسلوأن،المئأخرةالجزية

سلطانهجعلوأنهقاسيَا،عقابَاحزقياعلىأوقعقدسنحريبأنعليهالمتفق

علىمنهواستولى،داود()مدبنةأورشليمالصغيرةالمدينةدولةعلىمقصر،

متنىلم5وهم،لهالموالينالفلسطثبينللحلوكوهبهاالتىيهوذا،بلادكل

استعادالدكط،عقرونملك،بادىوه،غزةملكسلبيل،وه،أشدودملك

ا(.القدلماسلطنه

ثمومن،حولياتفىالأحداثهذهكل،أسنحريبسجلوقيهلا

لمفإنه،اليهودىلحزقيابالنسبةأما)...:ا!واياتهذهفىنقرأفإننا

وكذاالقوبة،مدنهعنمدينة46حاصرتفقدثمومن،ليرىيخضع

وفتحتهامجاوراتها،فىتحصىلاالتى،الحصينةوالقرىالمسورةال!لاع

قرببةجعلنهاالاَسوار(لهدمحرلية)آلاتوكباشنرالمةمنحدراتبواسطة

والمدكات،المقاليعاستخدمواالذينالمشاةمجمةجانجاإلىهذاالأسوار،من

وإناثما،ذكورم،وكبارمصغاليآ،نصمة02()2(0150)علىمن!مواستبرليتْ

وأما،،كغنيمةتحصىلاوماشيةوجمالارحميرملهلغالأخيلامنهموأخذلف

وحا!رته،قفصفىكطيرملكهمقرأورضليمفىممجين!جعل!هفقدهو

التىمدنهوأما،مدينتهبوابةيتركونمنأضايقحتى،الترابمنبكوام

بادى،وهأشدود،لخا)متنى،دواعدتهأبلاد.،مننزعت!افمْدن!بت!ا

وكلا:-+ه17؟18لانملوك)1(

,0391.171-016;p!ا!ه،.M Noth, op. ciL, .p ;926-268 PR. doughertyْBL

.25-1.,2591.p!ل+!,K.Kullerton, AJSL

يهوفام!كانمنأخ!قدأنهمناشحريب،كيمحيهماأنالباحثينيحف!يرى،2(

الحاملري!آ،،يادلكفى!دركمايهوفا،محانعد!ا!يثير)نما،نممة(1015502

.267،صالابق،المرجع،حى)بلب.حربأصرىجمبممااعنبرهمند)نماالآشورمم!
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زدتذلكرح،بلادهاختزلتوهكذا،غزةملكوهسلبيل،،عقرونملك

إلىبالإضافة،لهمحيدمبوصفىلىدفعهايجبالتىل!ثه،اكلألرو،الجزية

بهاثىمنذعرالذىنفسهحزقياأماسنويأ،لىتسلمأنعلى،السابقةالجزية

الىبهاجاءالتىالجيوشمنالممتازةالنخبةهجرتهوالذى،وعظصتى

الملكيةمدينتى،نينوىإلىبعدفيماإلنفأرسلقوألها،لتدعيمأورشليبم

ألواحكحل،كردمةأحجارم،الفضهمنوزنة008،الذهبمنوزنه0،2

،بالعاجمطعصةومقاعد،بالعاجمطعمةمخادعالأحمر،الحجرمنكبيرة

وم!ياته،بناتهثم،الثمينةالذخائروكل،صناديقخشبأبنوس،فيلةجلود

رسولهأرسلكعبد،الخضوع!بقدمالجؤيةيسلمولكى،وعازفاثوعازفين

)9(.الشخصى

العودةالىسنحرسادعتالتىالأسبابفىالآراءاختلفتوقدهدا

فهناك،ذلكإلىيشرلمالآئورىالعاهلوأنبخاصة،بلادهإلىالمفاجئة

منوهناكنفهسا،"نينوى،فىخطيراضطرابإلى-ذلكيرجعمن

وحصائلوجعابهمالغزةتسىكلتالفيرانمنجحافلوجودإلى!جعها

فقدثمومن،السلاحمنعزلاأصبحواْقدأنهمالنتيجةنكاشا،دروعهم

"ملاكأنإلىالتوراةترجعهاوأخير،،أ2"منهمالكئيرونوسق!الأدبار،ولوا

ولما،ألفوثمايخنوخصسةألفهئةأشررجيشمنوضربخرجقدالربً

أشورملكسنحرسافانصرف،ميتةجثثاجميعَاهمإذاصباخابكروا

نمنوى،)3".فىوألامراجع!وذهب

علىصخرلبعودةأسبابنعرفأنعل!ناالصعبمنأصبحوهكذا

-YM-0,لم5،الفدبمالأدنىوالرقممر،مبخائبلجمبب،)1 YAالأسكندريةWjjr:كذا،

288..A.Leo, Oppenheim,!ANET,,6691 p

،بدوىأحمدوثقدبممراجعة،خفاجةصقر،محمدترجمةمصر،عنيتحيت،طيرردرت)2(

.028-؟28عى،6691القاهز

37.36:هـ)شياء35-91:36لانملوك31(
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ترجعهاإنما،وهيرردوتالتوراةروايتىمنكلالأنذلك،التحقيقوجه

الإله،)بتاح)هيفأيسحَوس(قدرةإلىترجحهافالأولى،عاديهَغيرلأ!مباب

إفىصاذلكفىوهى،اسرأ"ليلرب،)يهوهقدرةإلىترجع!اوالثانيةالمصرى

فلسًن،حالأىوعلى،)1(هذهـالأحداثمنلمحوديةالصالنظروج!ةعنلَعبر

المحجزات،مننوعفذلك-مع!الروايتينحتىأو-الروايتينإحد!صدقت

دعتنينوىفىداخليةاًسبابهناككانتفربما،ذلكغيرالأمركانوإن

ماوهذا،الأحداثمنمقربةعلىليكون،بلادهإلىالعودةإلىشحريب

حزقياأنفيهشكلافالذىالأمر،ماكانوأيَا،بهالأخذإلىونميلنرجحه

الدنيا.هذهفىحيمابمَىمالآثور،ولائهعلىاستحوإنما

.م(؟قi-2IAY)6منمسى1()،

اثنتىابنمنسىو)كانحزقيا،اييهبعديهوذاعرثىالى)مثسى،جاء

عهدهتميزوقدسنة،)2(،وخمسينخحسَاوملدُملدً،حينسنةعشرة

حكمهوأنالمباشر،الآشورىالنفوذتحتأصبحتفلحمطنبأنهذاالطولل

الداخلىالتطورفىمميؤكعلامةإليهينظرأنيمكن-لهذاطبقَا-

لليلاد)3(.

"منسى،لأنذلك،ديئةفمهرةلهكاشافقدالدينيةالناحيةمنوأما

منفيهابما،الوثنيةسادتهلطقوسمتبنيَا)يهوه،،بدككافرلمكانإنما

أسوأالمرحلةه!هاعتبرتفقدهناومن،بالأطفالوالتضحيةالكواكبعبادة

المرحلة،هذهفىدهضةاكثرمواموأمايهوذا،تاريخفىوثنيةردةوأقسى

عئادأنهمادعواالذينالقومهؤلاءيمارسهاكانإنماالأهوالهذ.فإن

يصبحون،الأععالهذ.مثلبممارستهمأنهميعتقدونكانواإنحا،يهوه

)1(114..J.Laessoe, People of Ancient Assyria, London,,6391 p

.ا21:لانملوك)2،

(op.ciL, .p.193 (rطا..S.A Coo

)4(51.01.Epstein, op. cit., p
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المرتفعاتأبنىقدمنسىأنالتوراةفىونقرأ)4(،إسرائيلرفيبرعايةجد-سين

أخابعصلكحاساريةوعمل،البعلمذابحوأقام،أبوهحزقياأبادهاالتى

الرلث،ل!تفىمذابحوشىوعبدها،السماءجندلكلوسمجد،إسوائيلملك

جندلكلمذابحد!شى،اسمىأضعأورشليمفى:عنهالرفيقالالذى

واستخدموتفاءلوعافالنار،فىابنهوعبر،الرببيتدارىفىالسماء

الساريهْتمثالووضع،لإغاظتهالرلثعينىفىالثمرعملوأكثر،وتوابعجمان!

هذافىابنهوسليمانلداودعنهالرفيقالالدك!،العيتفىعملالتى

الى!اسحىأضعإسو،ديلأسباطجميعمناخترتالتىأورشليمونى،البيث

الضحاياالقومومارس،القديمةالمحليةالمحارساجددتوهكدا،الأبد(11"

)2(،نفسهأووشايممعبدنىحتىالمألوفةالأجنبيةال!وسىوتدموا،الحشرية

العرافةبمصارسةكذلكاعقرفكما!البعلبعبادةرسميَاالقوموأ"عترفا

فىهـواأنإلىالمتأخرينالكتاببعضدعاالذىموكلهه!اولعلوالسحر،

3(.يهوذأونفىأورشليمسقوروفىممببماعهد.فىتمومامنسى

أخرىمرةاعيدثم،،ابابلإلىسبىقد،)منسىأنالتوراةفىونقرأ

كانوان،ذلكيدعمماالآئموريةالمستنداتمنهناكوليس،عرشهإلى

مجموعةاستدعىA.م(ق،.)068-9!6)إسرحدونأنيشيرإلىماهناك

ولكن(الملكىالقصربناءفىللمساهحةص!منسىوعنهمالصغار-مواليهمن

فإن،حالأىوعلى،عرشه)4(إلى6"منسىإعادةإلىإشارةأيةهناكليست

فلي!ثمومنسعاي!مىة(،أمير)نخاو،معحدثقد)نماالأخيرالأمرمذا

منالآشوويونتاكدحين)منسى"معذلكمثليحدثأنالغرلمجامن

الىوعودتهمنسىحريةيعؤوالترراتىللنصالمميزالشىءولكنل!م،ولاخت

r(21:ئانبلوك(11 . -Y)r35ا..C.Roth, op. cit., p

-23vv:دانمدو)5)!لم 7v9700".اوكذا:،15:4لدمياءا..W .F Albright, ic.po

.01-ه01،ص،الاجمطالمرجعالدر،"ون.ا1)

A.Leo..592)هـ Oppenheim, ANET, p
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ليسهذاأنوبدهى،،"يهوهإسرأ"ليللرلبخضوعهإلىيهوذا،عريق

الدينية.وأعمالهمنسىوسيرةيتفقلاأنهكماصحيحلاا(

6،)'أمون)59( . - Itم(:ق.

سنة-كأوعشرٍلنينابنوكانيهوذا،عرشعلىمنصىأباهآمونخلف

سصاالربعينىفىالشروعمل،اورشمليمفىسضتينوملك،ملكحمن

خدممنعبيدهب!اقامفتنةفىذبحماسرعانثمابؤ،،منسىعمل

العولق،على)يوشيا،وللهونصب،الجريمةلهذهالشحبفاقتصالقصر،

علىندرى،أنناالواقعوفىعمره)2"،منالثامنةفىصبيَابعدفىالماوهو

شعخصى،لانتقامتصرفَاكانفربما،آموناغتيالنىالسببالتحقيقوجط

والحدثالمح!تحيلكيومنكانوإن،الحاشيةنىموًامرةنتيجةكانوربما

كانإنعا-لهاوالمعادينآشورمؤيدىبينالنزاعأنآشور-بانهيارهـتب!

3،.الأمزهذاعنمادرجةالىمسئول!

ق.م(:،!-906.)يوثيا)16،

النهايةإلىثدنوآشورفيهكانتوقتفىيهوذاعر!قإلىيوشياجاء

،بانيبال)أشورأشورعرشعلىبجلسكانالأثنآءهذهوفى،المحتومة

وطيدةإمبراطوريتهأنعلىتدلالأمورظواهروكانت،.م()668-626!

،أأوكينشوم)شم!شأخيهثوؤعلىقضىأنبعيوخاصة،الأوكان

سلفأيامعلىالباديةالىفرالذى"ب!لاع،مثلالأعرابمنوحلفائه

أديازوجهوكذا-عليهبمْبضأنإلىالآنأمرهاننهىوإن،)إسرحدون،

أحدعنيالناسعلىليعرضقفصفىباليبال،)أشوريضعهوأن-"عدية"

نينوكلماأ4(.أبواب

.05SA"ط.4-392)1( Cook,ic.po

(Y)25.،23:21ثانأكامهـأخار2-25+23:،-26ا21:9لانملوك

،3(272.05,op.cit,-!ءول*ك

48ط981000.(4) .V ;65-48 D !. Luckenhill, op. ciلم!كلالآ.هه0،أ.A
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حلتقدسودمايام!أننفسهالأشورىالعاهلوبحدثنا،الأياموتمضى

ثم،روحهسلبتوروحيةجسميةآلامَايقاسىكانوانه،مملكتهارجاءفى

نهايةفىأدتواضطراباتمشاكل،.مilylعامفىوفاتهبعدحدفت

نىوالميديينالبابليينايدىفىنفسهاالآشوريةالعاصمةسمْوروإلىالأمر

منمناككانوإنا(،كاملافيصورةفىنهبهاتمذلكولعد،.مق612عام

معركةبعد،.مق613أكسدسفىسقطتفدالمدينةأنهـىمنالعلماء

فلقدحال،أىوعلى.م)2(،ف613يونيهضهرفىبدأتالحلفاء،ضددموية

قسمهاعلى،االميديونفاستولىآشور،مملكةالمنتصرانالفريقاناقتسم

منتجعلأنالآشوريةالحكومةواضطرتجنوبها،البابليونوأخد،الشرتى

56)506-نصر،انبوخذولكنلها،مركزم)حصالأ( Y،ابنق.م

وأنعليها،يسئولىأناستطاع،بابلىملك-م(ق261!-506نبوبولاسر،5

ق.م)3،.06!عامفىالأشورىالجيشعلىيقضى

علىيجلس.م(ق61-0595)أالثانى)نخاوكانالأثناءهذ.وفى

فى.م(ق66461-.)،الأولابسما-ليكأييهسياسةفيتابع،الكنانةمحرش

يجعلأنذلكمنيريدنخاويكنولم-الحدودأببدوإلىأشور-مساندة

أرادولكنه،فحسبالقديمالأدنىالئرقععياسةفىمسموعَاصرت!لمصر

،الشرقفىال!رةاقوىضدكحمالِةالضعيفةبأشوريحتف!انكدلك

فىتجاوزتربماالعمومعلىولكنها،الأرلالمقامفىآشورالآننهددرالتى

الإمبراطوريةلمصريسترجعلكىوأخير،،القديمالمئرقكلالقربَالفد

بقواتهالثانىنخاوأسرعوهكذا،وفلسطنسوريةفىالمافقودةالم!رية

يأتيهالسماء،عونفىأملا،هـحرانفىالقابعأالثانىألهلال!أشور!لمسأعدة

هدفجيلينلمدةبقىالذ!البلدفإن،للعجبويامصر،طريقعن

)1(.258.."..A..H Gardiner, op. cit

247.ص،المابقالمرجعالقادر،عبدمحصد)2(

(r)273ا."...M.Noth, op. cit
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أدركلاولست-لهموالوحيدالأممبر-العونالآنيصبحهو،الآشوريين

النبيلةنفوبمهمرطبيعة،المصرييننية!سنطبيعيةنتيجةذلككان

كله؟ذلكوراءكانتالسياسيةالدوافعأنأموأبد،؟دألم!الإساءةونح!يانهم

إلىيصللكىالمصرىالفرجمكونعلىكانفلقدالا"مرا!نماوأيم

فىالأمورزمامعلىبيدبهيقبضوأن،ونلسط!نسوربةكليعبرأفيحران

إلىبالنسثالمرقفوكانفيها،الآشورىالحكمانتهىأنبعدالبلادهذه

بها،يحلمكانالتىفرصتهأشوران!ياركمان،مختلف!اليهودملك)يرشيا،

!ذهنىكانت،والتىالسابقةإسرليلمملكةفىداودآلليتحكملاستعادة

إسرأليلعلىملكهناكيكنلمولما،آث!وريةولاياتأربعبينممس!ةالفترة

كاءال'"تعزبزفىللححاولةممهدالطريقأنرأىنقد،السامرةسقوطمنذ

وسليحان)1(.داودأيامعلىالملكىالحكمواستعادةداود،لبيتالقديم

كان-كصابابلالىبحيلكانانما)يوشيااأنعنفضلاهذا

لإعاتةيوشيامحاولاتإنبلاأشور،إلىميلهمنأكشر-قبلمنحزقيا

قاعدةعلى.تدل،-ربماحرانإلىطريقهفىوهوامجدو،نىالمصرىالجيش

تكنلمو)دط،ولابليهوذابينعسبهريةلمغاهدةامشراتيجيةخطةمنعريضة

قيافىةتحت،المصرىالجيشانذلكيوًيدو!اعنها،معلوماتأيةلدينا

.م،ق616عامفىأسرعقيكان،+ام(ق61)664-.الأولبسمانيك

وراءفَيبام!لزالكاشابابللأنيوضيا،يعترضهولمالأشوريعنلمساعدة

أجمبحوتدتمامَا،تغيرتدالآنالموقفولكنيهو؟ا(لمملكةالسياسىالأنق

اليهؤد،طبيغةأظنفيماوتلبنا)2("،الفراتمنمقربةْعلىالبابلىالجيق

مقيوشيايظنهاكادْ،مادْلبتويبزيد،وأبدلمدالمَاالقبرىأقدامتحتلْهم

ا.المصرىالجيشصْعف

.5opْ!ا3.0؟274-32./1-(1) ci،ك!"لاه.M

(2)921.,0591,9.pكم!6أ,at,The Last Wars of the Kingdom of Judahل!ددaول.!
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فىكانأنهفىضكمنهناكفليىذلك،ورغمحال،أىوعلى

وكطحزقيا،أيامعلىقبلعنكانكما-قوىمصرىحزبأورشليم

الواضحفمن4الأمركانماوأيماووشيا-خلفاءأيأمعليبعدمنسيكون

طلبفيراكبَاايا!لهكنلموأتاَثور،ضييال2يدكاندرضياأنتمامَا

مصر!مكنأننىكذلكراغب!يكنلمأنهكصا،علؤضيمصرةمساعي

العدو)1(.مذاضعفمنالإفادةمن

لنجيةاحران5فحوهالثانىنخاو8الفرعرنتقدم،.مق956عاموفى

جنوىكيلا32مبعدةعلىالمتسلمتل-)مجدوهفىوهناكأضور،ملك

بجبلتنضهىالتىالجبالسلسلةمنالجثولىالطرففىحيفا،ضرقى

م،التقيمنومنعهالمصرىالجيشبوشيااعترض-الثحال)2(نىالكرمل

كما-التوراةفىرسالتهونقراهـعو،لمولكنهبالحصنى،)نخاو،فأنذؤ

يهوذا،ملكياولكمالى8يخها:يقولحيث-الثانىالأيامأخبارفىجاءت

فكفبإسراعى،أمرثةواحريى،ببتعلىولكن،اليومأنتعليكلست

عنه،وجههروضيايحوللم5:ذلكومعيهلكك،فلامعىالذىاللةعن

جاءبلاثه،فممن)نخاو("نخوهلكللام!سمعولملمقلاته،ننكربل

محلوه)3(ءبتحةنىيطرب

كانتفقد،صالحهفىالموففأنإليهخملفي-"ورثياهويدوأن

إةكالمبابوشيا،جانبمجدوالىفىالهامةالعصكرتالمميزاثبعض

عملياتهقواعيفيبحييعدوعليمذهلسرلهعلهجوموالافرصة!الهجوم

لميوشيافإنذلكومععنها،ولانقطاع،الانفصالبصرومهدد،العسكربة

يحكنمدرئأقويَاجيثئايمتلكيكنلمماالخطؤه!.علىبقادريكن

يوشيامقد!ةأساسعلى-نفترضانفيمكنذلكومع،عليهالاعتصاد

Y(-كل!055-دآح.!.693-593)1( .S.A)C4ا!د!الكابقاموسY11.بر

.35:1223فاولآالأ!اأخبار(3)
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ورفعاليهوذىالجيشلتطويركبير،اهتمامَاأولىتدأنه-السياسية

)1(.مستواه

واليهودى-المصرى-الجيشانيلتقىمافسرعان،حالأىوعلى

ل!ذهثمنأحياتهيوشياويدفعاليهود،علىوالذلة،للمصريينالنصروككتب

المصريينقوةتقدير"فىخطيئتهمث!ناليهوديدفعكمااالفاشلةالمغامرة

بالتالىفلسطينوتصبح،المصريةللسياسةالمناوئةسياستهمولسبب،الحقيقية

)مجدو"فىه!ه)-سشيا،محاولةفإن،ذلكومع)2(،المصريةللسيادةخاضعة

الإسرائيلىالتاريخفىالوحيدالنموذجأنهاعلىإلعهاينظرأنيمكنإنما

!ذهركانتأ3"،عظيمةعالميةقوةذىجيشعلىبهجومالقيامناحيةمن

الد!ورمدىعلىالذلةتذيقهمأنلهاتدرالتى،بالذاتمصرهى،القوة

سوريةاًواسطفىمسيرتهتابعتد)نخاو،فإنالأمركانماوأي!،القديمة

يوفقوالمالمممريينأنوركمأشور،لمساعدةأخيرةبمحاولةليقوموشمالها

،الفراتوكضمالنهرعبرمنطقةعلىيسيطروناستمروانإنهمآشور،إنقاذفى

وهزموا"كيموخو،محقلعلى،.مق606-655عامفىاستولواأنبعد

فرقمي!ق)4(.جنوبالىالفراتعلىموتعانومما"فوراملألى،فىالبابليين

مثلالساحليةالمدنيخضعأنفى"نخاو،بخحفلقد،حالأىوعلى

التوراةفئلروايةوطبقَا،البردىأوراقذلكأثبتتكما،وعح!فلونأشدوك

فىعليهعئربالهيروغليفيةنصوهناك،كذلككؤعلىاشتولىفقد

ذلكلهبسروقد،الفينيقىالساحلعلىنخارسيطزالىيشير"صيدا،

(.)ْالمتوسطالأبيضالبحرفىلأسطولامتلاكه

)1(222.,9591.pكم!لألأ.9إ.,A Malamat

(Y)ا.وكنا:2-25:.35ثانأ!امأنجار92-.23:53ثانملوك.s.692..A Cook, op.dL, p

)3(222..A.Malamat, JNES,,0591,9 p

(A..H Gardnier, op. cit., .p;358 .D.J Wiseman, Chronicles of Chaldacan Ki- (t

06723,.ondon,,5691 pمأ,ngs

A:4)رمياء)5( Y358ركذا:ا..A..H Gardiner, op. ciL, p
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إلىيوثيا،عهدنختمأنقبلهنا،نشيرأنبمكانالأمميةمنولعل

الحصولأساسهاكان،دينيةإصلاحاتبعدةتميزقدإنحاالعهدهذاأن

الرجلهذاحكممنعشرالثامنالعامفىالريعة،)سفرمننسخةعلى

جدلتاموقد11(،أورشليممعبدنىحلقياالكاهنيدعلى.م(ق622)عام

سفرتسخةأوجدقدأحلقيا؟اكانرسواء،الكشفهذاحقبفةحولطويل

ما،أصيةالنسخةأكاشاوسوأء)2(،حقيقةوجدهاتدأنهأم،هذه،التثنيةإ

عشراتيتعدىلابماالمزعومهذااكتشافهاقبيلإلاتكتبلمأفها

بالترر)ةالخاصالجزءفىبالتفصيلنناقضهسوفالذكطالأمر-السنينئم(

تنسبإنماالنصوصأنمنايهمنافالذى-اليهوديةالحضاؤعنكتابنافى

المحاريبوأزال،الأجنبيةالطقوسمنوطهؤالمعبد،أصلحقدأنهيوشياإلى

أياممنذأورشليملمذبحالمثانسالل،أبيتمذبحودئر،المزلفعاتمنألمحالية

الذىالفصحبعيدوأحئفل.م(،قهـ9)229-اإسرأليلملكالأول-ربعام

جاءتقد"مصرسيطرةأنالمدهشومن4(،مصرمنبالخلاصالقوميذكر

أحتفلالذىالعهدنفسوفى،المرةهذهنفسهاأررشليمفىبجيوشهاإليهم

منها.بالخلاصفيه

ق.م(:احاؤ)906يهو)17(

البابلىالحزبعلىتاسيةصدمة!جدومعركةبعديوشياموتكان

ومسحوهيوشيابنأحازيهوالأرضشعب)أخذففدذلكومع،اورذليمفى

ملك،حينسنةوعضرينئلاثابنأحازايهووكان،أبيهعنعوضأوملكوه

الشصال،فىمشغولااهئناءها)نخاو،كان،أورن!ليم،فىأشهرئلاثهوملك

3أيامهـأخبارا3-3؟22ئانملك(11 -r A 34:elf.

اركذا:!نم56صاالحسابقالمرجع،د!رانت،ل)2(

!3(225..W..F Albright, The Archaeology of Palestine, p

(A..P Davies. The Ten Commandment, .N,.Y,5691 p..35 (r

C.أشأا0500-؟،S,.36كذا:22:123لانءلموك411( Roth, op
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إيهرأمرئم-العاصىمناب!عندالحاليةهرملوهى-"ربلة،منمتخذ،

،الأغلالفىمقيد،مصرإلىوأرسلعليهقبضوهناك،إليهبالضورأحاز،

وزئةمئة5،كبيرمتعويضمايهوذامننخاووتقاضى،وفاتإلىهناكبقىحيث

،11(.الذهبمنووزنةالفضةمن

(OA1)4.4`-5لهولاقيمAا.م!:ق

الثانىنخاوالمصرىالفرعونمنبأمر-يهوذامحرشإلىي!وياقيمجاء

الملكاسمنخاوغيرماسرعانثم،)يهوأحاز،الثقيقغيرأخيهبعد-

هذهالتغيرنقطةأنورغم،)يهو!اتيمأالى"الياقيم،منالجديدالي!وذى

،حالأىوعلى،المصريةالسيادةإلىما)شارةتعنىفربما،واضحةليحت

وأن،2(مصرمنعنهمرضيَاكانإنماالجديدالملكالأالواضحفمن

لىاٍداود!"بيت،بممتلكاتكثيماهب!قدكانانماالمصرىالفرمحون

المدينة)دويلةعلىمقصورةوجعلهايوثميا،قبلعليهاكانتالتىالحدود

فضلاعليها،بسلطانهالاعترافطلبكما،المَديميهـوذاومملكة،،أورشليم

نعلاتدارأصبحتوالتى،الشماليةإسرأليلمملكةأقاليملهتكونأنعن

تمام!3(.مصريةكأقاليم

تمامَادالأموراستقرتحتى،قليلالدهرمنحينلمضىأنوما

للإبقاءمصرمحاولاتكلوفححلت.م(،ق)506-562نصر،)نبوخذ

يينالعدا،ةتجددالى!شيرماوهناكالمنهاؤالآشوريةالإمبواطوريةعلى

ببدو-ماىعلنصر،ا-"نبوخ!أنذلك-ولابلمصر-الكبيرتمنا!ونين

عامفىنراههناومن،المصريةالحدودإلىالوصولعنمطلقَايتخللم.

,M.NoLh..028ةوكدا:ا-3653:لانأ!امأخبار35-23:23ثانملوك(1) op.cit., p

Aملوك)2( ivy- ri: Yr ouأخبارV145-4لانم M:وكنا،

793..CAH;.!,6591 p!أS..A Cook

(r)028ا..TheHistory of Israel, London,,6591 p*له!.Martin
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الخائر،منالكثيرتحملأنبعدعنهاردَولكنهمصر،إلىيخه،ق.م651

أنفاسهفيهيستردعامَاهناكلمقىوأن،بلادهالىيعودانإلىواضطربل

أنماهذهالبابلىالعاهلهزيمةأنكما،جيفئنطمويعيد،قواهوكشعيد

فقدئمومن)1(،تاليةسنواتلبضعالبلدينبينالمباشرةالعداواتأنهتقد

،هيرودوت5ويشيرئخاو،5عهدبقحِةلمصرالشماليةالحرببةالسياسةتجمدت

منأختهاوابنتهزؤجقدالمصرىالفرعونوأن،البلدينبينمعاهدةعقدالى

cبعد)تتكدلمروايةوهى،بابلعلىملكةفصارتنصر،،"نبوخد r.

منالجزيةيتلقىكان)نمانصر،"نبوخذفإنالأمر،كانماوأيما

يهوذاأنكيرفيها،أشوربابلترثأنعلىمصروافقتالتىالعرييةالأتاليم

اليهودبخضوعاحقالدولتينوأكط،وبابلمصربينتفاضلفترةبقيتإنما

سيدهضد)يهوياتيم،وثارالعليا،باليدالأمرآخرالمصرىالحزبونازل!ا،

أمامالبابليينهزيمةذلكعلىساعدهوربصا)3(،نصرأأنبرخذالبابلى

ونقرااإرمياأ)4(الثبىثح!-ساتركممصر،الىانضمفقدثمومن،المعريين

منجماعاتيهوباقيمإلىأرسلتدإسرأئيلرفي،ايهوهأنالتوراةفى

أنوالواتع،يهوذأه(لإبادةوالعمونيينوالمؤابيينوالآراميعنالكلدانيين

عامفىضدهفامالذىالتمردهذافىبنفسهيتدخللمنصر،)نبرخذ

منتخلولاامبراطوريتهمثلعظيمةامبراطوريةانراىلأنه.م،;895

يهوذا،إلىبنفسهوأسرعرأيهغئرماسرعانرممنالصفيرة،المحليةالثررات

على"يهوباكين،ولدهوخلف)ي!رياتيم،ماتليهااٍالطريقفىكانلىلينما

6(.يهوذأعريق

)1(-iseman,op. ciL, .p,31-92;I7-07 .K.A KiLchcn, The Third Intermedi*(*

935..atePeriod in Egypt, Oxford,,7291 .p;704.A .H Gardiner, op- cit., p

Herodotus,,1861-184.رانظر:277-5287،عىعبدالزلزصالحاممروالعراق92(

)3(1223.0.,Malamat,op. ciLول.

(jميا.t(46:4935اوكنا:ومابعدها..r,op.cit., pبم.A .H Gardin

.lamat,op.,."2-223؟.614(.21:2ئانملوك)5( cit*لمة.!
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ق.م،:/795هـ)59ووباكين)91(

علىسنةعشرثمانىعمرهوكان،يهوياتيماييهبعد)يهوياكجن،جاء

وعشرةأشهرثلائةوملك2(،أخركط)روايةعلىسنينوثمانى،!راقي!ءا(رواية

وأطبقالرئيميةقواتهمعنصر""نبوخذوصلفلقد،حالأىوعلىاًيام)3(،

المقاومة،فىيفكرحتىأو،"يهوياكين،يقاومولم،أورشليمعلىالحصار

الكلدانىالفاغإلىأنفسهموسلموا،بيتهوآلوزوجاتهأمهومعهخرجوإنما

علىالنفىهذاإلىالتوراةوتنظر،بابلإلىنقلهموتم،.مق795مارسفى

عشرةحوالىإبعادفيهتمفلقديهوذا،نهايةتاريخفىحاسمةمرحلةأنه

منمعظم!مالناسمنألفَاالئلائينقرابةوأسرهمهميكونرنرجلآلاف

)4(.الجنوبمنالباقيةوالبقية،أورشليم

بحددالواقعنىأهميتهتقاسلامعه،ومن،)ي!وياكينسبىانعلى

الحاكصةوالطبقات،المالكةالعاللةبليتفقد،بنوعيت!مولكنالمسبيين

كلوفوقوالأنبياء،والكهنةوالأرستقراطيونوالورراءالدولةرجالوكبار

الجيشثكونالأخيرةالمجموعةوهذهوالحرفيون)5(،والصناعالجثودهؤلاء

الأخيرالتووألىالنصكانوإذا،)6(خاصةاهميةلذكرهافإنولهذا،ومعداته

)أصحابهـالجنود،كلمةتوحيدأمكنوإذاصحيحما،(24:16ثان)ملوك

ذلكفىعددهيكونانيمكنالنظامىالجيشفإن،"الجيشبالباس(

والحرفيين،بالصناعالاحتياطىتوحيدفىكذلكوالأمر،آلافسبعةالوقت

لىاٍاضيفوقد،النظامىالجيشسبعيكونونفهمولذا،ألظَعددهمفإن

الخلفية،الخطوطفىنصر،)نجوخذتركهاكتاشاعدةالأخارىهؤلاء

.36:9لانأيامانجارY(.%,2)42:8ثانملرك()1

(r)248:لانملوكقارنلم6؟36:لانأخبارأيام.

ا-27052:92.2:،241:لمياء24051:ثانملوك)4،

.ولاMalamate,8ء.ههحا224.0.8وكذا:،-1516؟24لانملوك)5(

24:16.لانملوك)1(
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ممافلعلوأخير()1"،الحربأثناءح!ثدواالمتطوعبنمنكبيرعددعنفضلا

مساكينإلاأحدل!قالمأنهالتوراةترلالمنفيينأهميةإلىكثيرميشير

.أ)2(الأرضشعب

المتحففىالمحفوظةاللوحماتأحدى6)وافىماننشرام155عاموفى

شهرفىنصر،"نبوخدللملكالسابعهالسنةفى5فمهاجاءولد،البريطانى

Chister،اماموعح!كر(،)سوريةح!ل!نحوأرضرتقدمجيشهالملكجمع

.م(79!قمارس)،Aderبنالتالىاليومنىعليهاواممتولى،اليهوديةمدينة

قلبهبحسبملك!)صدقيا،مكانهوعين/أسيرم)يهوياكينةالملكوأخذ

التقرهـهذاولعل،)3(،بابلإلىوأحضره،ثقيلةجزيةعليهوفرض،(أبركبته

صفرىفىجاءكحاالتواتى،نظيرهعنكثيمايختلفلا"سسمىالبابلى

.(9.1-:)36الثانىوالأخبار2("-.:24)الثانىالملوك

.م(:)795-586"قصل!قيا2(0)

بتعيينأوامزأصدرتدنصر،)نبوخذالبايلىالعاهلأنالتوراةتروى

)صدقيا،،إلىاسمهوغيرابهوياكين،،منبدلايهوذا،علىملك!اأمتنيا

آخزه(،نصراىْعلىوأخؤنورانى)4"،نصرأممطعلىبهوباكجنعئموهو

فىعامَا،ولكنهالأربعينحوالىبابلنىأسبر،بقىفقدأيهوياكين،واما

علىتدلكما،.مق2!هعامحتىالرسمىبلقبهمحتف!ظلالوقتنفس

E..E-)فيدنر،ونشرهانصرأ)نبوخذقصرنى)كتشفتقوثىذلك Veid

ner،منوربمامرسيمأْ،!تواتلشمس،)يامنأختاموكذلك

؟شاءالملكى)يهوياكينأمركزتؤكدوكلها،النصبةاو)تلالاخيق،

.)6(سبيه

:14لانملوك(AMalamale.,2)أح."ه؟224.0501)1( fl.
(4(.W Keller, op. cit., .p.028(r)24نانملرك:IV.

.01؟36ثاناياماخبار)5(

,itedJehoiatkin,؟الأسا)1( AJSL!كم,y Three Hebrew Sealsand Status of!1).5ث.

.p.;226 .A Malamat, op. cit.،05;224 W.5.ءهحأز,inegan9391,يم..p ;148-146 J

4..F.Albright, King Machin in Exile,BA.,4,4291 No
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نحونصر،)نبوخذسياسةعلىجديد!ضوء،يلقىإنماكلههذاولعل

السابقللحلكيحتفظالوقتنفسفىولكنهجديد،،ملك!يعينفهويهوذا،

هوه!اولعل،المحتلةالأرضنىلخليفتهالتهديدمنكنوع،الملكىبمركزه

آخربهانتهىوالذى،كذلكوالمتناتضالمتردد،صدقياسلوكفىالسبب

كانفلقدطريق!ا،عنالحكمالىوصلالتىالقوةعلىالثررةإلىالأمر

اخرىناحيةمننصرأ"نبوخذالبابلىوالملك،ناحيةمنيهوذافىأ-عداؤ

يهوياكين)1(.الملكىبديلهإلىالإضارةطريقعنيهـددونه

نهابَفىأدىمما،بابلعلىصدقيابثورةالأمرانتهىفلقدذلحاومع

بالتفصيلسنناقثهالذىالأمر-.مق587عامفى،البابلىالسبىالىالأمر

.-التالىالفصلفى

)هربرتويصفاليهود،تاريخلىلدأ،إسر،ليلبنىتاريخانتهىوهك!ا

وإسرأئ!ل-لهوذا-الدولس!ننهالهم()1866-4691)2"ويلز،جوزج

انفماقصير،،امد،إلاالعي!قبخفضالعبرانىال!ثعبيتمقعلم5:بقوله

مصرضوكةتوبتثم،أورشليمبهتقوىكانتالذىصور،عونانقطع

صغيرتينولايتينتاريخيهوذاوملوكإسرائيلملولثتاريخأصبححتى،ثانية

،الشمالمنولابلىوأشورسوريةالتوالىعلىتعركهصاالرحىشقىبين

بإرجاءإلاعليهمتحودلاوثحررأتنكباتفصةوهى،الجنوبمنومصر

حتى،الهمجمنثعبمايحكمونهمجملوكتصةهى،القاضيةالنكبةنزول

إصائيلمملكةالآشورىالأسربدمحتم(;,.)722.مivyاسنةوافتإذا

تكافحيهوذامملكةوظلتتائا،زوالاالتاريخمنشعبهارزالالوجود،من

حلما،البابليينأيدىعلى.مق587عامأر.مق586عامبهاحلحتى

الآضوريين.أيدىعلىلإعرائيل

.ولMalamat,أح."هسا.224.00)1(

)2(77..H..G Wells,A Short History of the World (Pelican Book),,6591 V
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الأللالغصالأ

البابلىالسبى

سقو!يهرذا:ْ(ا)

)بسحاتيكتامفقدلاكاهكثرالفرةتلكفىالمصريةالسياصةكانت

فينيقيا،الىبحملةحكمهمنالرابعةالسنةفىمم(ق)595-958،الثانى

أنهايرىمنهناككانوإنمتأخزديمرطيقيةبرديةذلكالىتضيركما

المعابدمنكثيركهنةا!سَدعىتدالفرعونبادام،حربيةلأكراضىتكنلم

)واحلرلدهترك،.مق958عامفىالثائىه)بسماسبنوماتنيها،ليسهموا

بمجهوداتالقيامعلألقهعلىيأخذأن،.م(ق958-؟57اللريىرعأللب

.%(فل!طنلاستعادةفشطة

حفرعالفرعونأوهوللب،)واحعهدفىمصرم!ياص!ةبدأتومكذاْ

أمرانتغيرهاسروكان،الشمالفىالقؤممارسةالىثتجهالترراة()2(فى

مراقبةفىالناميةالبحريةتوتهاإمكانياتمنالإفادةنىمصرركبةرهصا

ثمضدها،يسبتغلرهالاوحتىبفأ،البابليينمصالحلتعدل(الشامموانن

عامفىلأورشليموحصارهمفلسطنفىالحرلىالتوص!حإلىالبابليينةعؤ

.م)3(.ق588

وبتزعمهالواحد،،نريقينألىاطهاانقسمفمْدنقصها،يهوذاواما

وبتزعمهوالآخر،تكسر،أنيجبالخشبيةالبابليينقبضةأنوبعلنا"حننيا

ولنحديدلِةالقبضةوأن،،يهوه)خادمهونصر("نبوخذانويعلن)إرمياء،

)1(036;.A..H Gardi " ,r op. ciL, p

Yعى،والراقمصراصالحالزفىعد:نارنلم VA.

03.:44)ربا)2(

.927عر!،الابقالمرجع،صالحالعز!عد)3(
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قومه،علىحقد،الأنبياءأشدمنكانإنماإرمياءأنالواتعوفى،تتمزق

حكامويتهم،الرفييدفىعذابسوروأنهاالملأفىويعلن،بابلعنيدافع

"نبوخذالىكلهأمرهميحلصوابأنوبنصحهم،معاندونبلهاءبأنهميهوذا

بابلصنايعمنأنهيظنالأيامتلكفىاتوالهيقرأمنليكادحتى،نصر،

أنا)إنَى:يهؤرئهلسانعلى(ا5-.:21)إرمياقولإلىانظر،المأجوربن

العدمةبقوتىالأرضوجهعلىالذىوالحيبرانوالإنسانالأرض!نت

هذهكلوقعتتدوالآنعينىفىحسنلمنوأعط!تها،الممدودةولذراعى

الحقلحيوانأيضاواعطيتهعبدىبابلملكتاصرنبوخذ.ليدالأراضى

أيضَاأرضهوفَيأتىحتىابنهوابنوابنهالثعوبكلفتخدمه،ليخدمه

لاالتىالمحلكةأوايأمةأنوبكون،عظاموهلوككثيرةشموبفستخدمه

إنى،بابلملكنيرتحتعنقهاتجعللاوالتى،بابلملكنصرنبوخذتخدم

فلا،بيدهأننيهاحتىالربْيفولوالولاء،والجوعبالسيفالأمةتلكأعاقب

الذىوسحرتكموعالقيكموحالميكموعرأفيكميأنبي!لكمأنتمتصمعوا

،.بالكذبلكميتنبأونإنمالأنهم،بابلتخدموا"ملكلاتا!للينيكلمؤنكم

وأن،بلدهإلىيعودسوفمصرملكبأنذلكبعديتنبأأخ!ثم

أعثالىوضعلجبوانهوبحردونها،شليماورٍعلىلسصولونسوفالبابلبين

النبؤيدعونمنضأنكانوهكذاايفئا،الرببأمربابلملكنيرتحتالأمة

أياممنذبابلفىالمنفيينوأما،اللةعصممنإلاإسرائيلبنىمن

الحريه"ا(.بفجرالكبارالأباللديهمكاشافقد)يهوياكين،

منفتؤلبابل)خلاصهاستمراعلىففديهوذا،ملك)صدقيَا،وأما

رلابل،يهوذابينبالعلاقاتالاهتمامكلمهتمةفيهامصركانت،حكمه

نصر،"نبوخذالبابلىالعاهلضدبهوذانىثورةلأ!داثجهودماباذلة

الشعببينلهاوالمشايعينالموالينشافقدثمومن.م(ق)506-562

الحضاز:قصة،د-!رأتول927Iص،الابقالمرجع،صالحالعزفىعبد1ا-YA:14ارمبا,'0

S.!."؟cit.,p..004-993،كنا:2/1358 .A Cook
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وحذْريهوذا،فىالمعارضةالأحزاببينالتوترزيادةإلىأدىمما،وقواده

وأرسلت،الرياحادراجذهبتتحذيراتهمولكنلمصر،الموالىالحزبالأنبياء

وعقد-أوستراكالاخيسوتروىالتوراةتوىفيمامصر-إلىعسكربةبعثة

صدتيابحضوروصور،وصيداْرعمونومؤابوأدوميهـوذابينموىتحالف

إلىاصتدعىقدإنماصدقياأنعلىالتوراةفىإشارةومناك)1(،أورشليمفى

مصر،ملك"إبريس،فإن،حالأيةوعلى،كلهذلكعننف!عيرلتقييمبابل

أن-كذلكوالأمرولابد-،بالئوؤالقرارأتخاذفىرئيصىبدورقامقد

صدفبانمرد5فقدثمومن،عسكربةبمساعدةتكبداتأعطىقدالفرعون

،)2(.بابلملكعلى

إلىبحملةالقيامإلىمضونفسهنصر،)نبوخذوجدوهكذا

أورشليم،عداما-،الآخرىتلوالواحدةيهوذامدنيحتلوبدأفلسطن

-)3(الجنوبفىزكريا()تلوعزيقةلاخيشفىالحدودمدنعنفضلأ

عضرمنذغيرهاق.م958عامفىكانتيهوذاانذلك،علىساعدهوقد

ا!فاء،والقواد،الصينةالقلاعإمرتهاتحتكاشآحيث،مضثسنوات

ذلكالىاضف!،المنفىالىأرسلواالذ-ش،والمهندسونالعسكريونوالخبراء

ضدالحرباعلاندؤ-لدككنلم-النبىَاررميارأسهاوعلى-الآنالأمةأن

كانعنهالتغاضىيمكنلاالقوممنفر-شوجودجانبالىهداالبابليعن،

ثحرفكانتالتى،الجيقعناصربعضعنفضلا،المسالمةبسياسة-شمن

4(.للغايهطضئيلةكانتالعس!كرىالنجاحفرصأنكيرها،منأكثر

وكلا:17:!اه03(حرقيلى:22-27524إ26ارصا)1(

692-492..K..M Kenyon, op.cit, p

وكذا؟24012:لانملوكا5195:)ر!ا)2(

,W.Keller,عأء."ه04.07. op. cit., .p;281 .S.A Cook

34:7.لدميا)3(

225..A.Malamu, JNES,,0591,9 p
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(-61916791)أعوامحفرياتوتثير،الاخي!ق،استسلمترأخير،

الطبقةدمرتنقد،.مق695،588لعامى،البابليتينالحملتيناهتارإلى

بذلالأخيرالذىالمجهودإلىيضيرماومناك،الأولىالحملةنىتمائاالثالئة

يعرفلاالصخرفىفتحةوهناك،القادمالهجوملمواجهةالمدينةلإعداد

عنالمياهبمصدرمتصلةكانتأنهاالمظنونمنكانوإنمنها،الغرض

جاءقدالبابلىالغزوانولابد،للمياهكخزانأوالينبوعإلىماسورةطريق

القرنفظرمنكمياتالقاعيمينعلىوسجدهذا،استخدامهييدأأنقبل

علىتدريجيَاتمتلئلكىمفتوحةالحفرةتركتوقدالميلاد،تبلالسادس

الطبقةمدينةبقايايعلوالذىالأنقاضرديموبشير،المتلاحقةالقرونمر

أرضيةفصلتفقدالبوابةوعنيفا،وفىتامَاكانإنماميرالتإأنإلىالثالئة

دمرثوقد،المحترقالأنقاضرديممناقدامبثمانيةيلمِهاعماالفترةطه

.،الحجريةالأساساتعلىالهعثىالطوبمنكميةوتراكتالفصر،قلعة

وجدتوقدالحواليت،منصفعنالقصرمنمقربةكلىكضفتوقد

السكانيجدولمالتدمير،وقتنىمستخدمةكانتبأشياءمملوءةالجرات

،الحبوبتخزينجرارمنكبيرةكمياتوهىلإنقاذها،الكافىالؤقت

العصرمدينةمنالأصلطبقوتجارةصناعةتمثل،النسيجوأنوال

.،الفلسطينياءا،

وقد،قديمقبر"فىملفاةجثةألفىحوالىالمديةخارجوجدوقدهذا

المحترقة،المبانىمنأنقذتقدالجثثأنولابد،هش!ةعظامهابعضوجدت

المجزرةبعدالمدينةإخلاءتمثلإنماالبقاياهذهأنستاركىا..لأجويعتقد

المعركة،صاباتاٍالجماجمبعضمنويتبين،البابليونبهاقامالتىالوحشية

لهاأجريتجحاجمثلاثةكانتإنهاغرابةالاكتثافاتاكثرأنكير

بواسطةالعظاممنمربعأزيلمنهاحالتينونى،Trephح،دأ)تربنةهعمليات

)1(392-192..03.K..M Kenyon, op. cit
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الشخصبعدهايعقلمبرد!بدائيةالجراحيةالحصليةوكانت،قاطعمنشار

على-الأسرىعلىالغزاةأجراهاتجارب!هذايصورفهل،لهأجريتالذى

شمخصحياةلإنقاذالناجينمنيائسةمحاولاتانهاأم-النازىطريقة

وفىاحتمالا،ا!ثرالأخيرالتفسيرهذاكانوربما؟المعركةفىأصيب

طويلة،فترةالمريضعاشفقدالكشطبواسطةالئقبحفرحيثالثالثةالحالة

المباشرالسببولي!ستقديمهْعمليةتكونوقد،مندملةكانتالعظاملأن

به،معترنَاإسرائيليَاجراحيَاإجراءكانت)التربنةهعحليةأنولابد،للموت

)1(.الحربضحايامنأخرىحالإتعلىوأجرى

إلىالاخيثى"مدينةالأخيوالبابلىال!جومفى)إرميا،اضافوفدهلا

أناساسعلى،وعزيقة،اورشليمعنفضلا،المقاومةمدنمنهالحكونقائمة

لأقيهوذا،فىالمنيعةالامشحكاماتمدنمنواحدةهىإنماالاخيثى،

حعينتين،)2(+مدينتينيهوذامدنفىبقيتاو)عزيقةاالاخي!ق،

قوتهم،بكلإليهاالبابليونواتجه،الغزاةتقاوموحدهاأورشليمولقيت

من)اىشهر،عشرثمانيةقرابةتقاومظلتولكنهاعليها،الحصاروفرضوا

اليومالىصدفيا،حكممنالتاسعةالسنةمنالعاشرالثهرفىالعاشراليوم

فترةعياما،حكمهمنعشرالحادىالعاممنالرابعالشهرمنالتاسع

والمكوس،المدينةفىالمجاعةالتسمارمنبالركم(المصرىالهجومسببهاقصيز

نفسهيهؤلأن،لبابلبالخضوع"إرمياهنصالحعنفضلاه!االئقيله"3(،

فليسولهذاالمصير،السيئةاالمنكولةالمدية،أورثليمضديحاربكان)نما

لمجاهرنهالسجونكياهبفىبهألقىتدهذاالوبلنبىأنالمجيبمن

هداعملهعنيثنؤأن-وتكرارلممرارم-الكهنةفشلانبعد)4(،بالخذلان

اول05".392.4)1(

K..M..492!هوكذا:34:لدمما)1( Kenyon, op.cit, p

)3(383.4.op. cit, .p;286 .W Keller, op.ciL,*له،pول.
)1(104..S..A Cook, op. ciL, p
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كانفما،بهميشهرظلالوضعهذافىوهوولكنه،الدهقفىرأمهبوضع

ي!ااًناستطاعأنهكيريقتلوهأنوأرادواالهيكلإلىاسندعو.أنإلامنهم

حبالفىوربطوهالأمراءعليهقبضثم،الكهنةبينلهصديقبمعونةسنهم

سجنهبأنالعقابهذاخففاصدقيا،ولكن،بالوحلمملوةبئرفىوأنزلوه

فىأورشليمسقطتحينفيهالبابليونوجد.الذىالقصر،نناءفى

)ا".أيديهم

،الجسامالصحابتلككلتحملتقدالبائسةالمدينةأنالواضعومن

وصلت،أنماوفعلامصر،منالمَادمةالعسكريةالمساعدةرصولفىأملا

،اًورشليمأعنصعدواحتىبخبرهمأورشليمالمحاصرونالكلدانيونأوسع

ل!يوماعلى-أنهإلاالصدد،هذافىتمامَاصامتةالمصريةالوثالقأنورغم

ذلكبعدتركهاولكنه(أورشليميحمىفترةبقىلْدالمصرىالجبقفإن-

الابلييناهتمامحولأنبعد،الفينيقىالساحلمدناحتلالالىمتجفا

)2(.المصرىالحزبمنأقوياءرجالانيهتركأنوبعدعنها،

حصارإلىنصر")نبؤخذيحودحتى،وقتقصيرإلايمضىأنوما

النبىَأنومع،البابلىللعاهلالاستسلامعلىتومهه)رميا،وجثاورشليم

والشعبالجنودبينالمعنويةالروحلإضعافمت!م!دألمَاكانإنماالعبرانى

الجوعاًنكماوحيد،،كلهذلكفىيكنلمأنهالثابتفمنالسواء،على

المدينةفثغرت،الأرضلشعبخبزيكنولم،المدينةنىاشتد)فدكان

نحواللذينالسورينبينالبابطريقمنل!،القتالرجالجبيعرهرب

طريقنىفذهبوامستديرينالمدينةحولالكلدانيونوكان،الملكجنة

.(r)البرلِة،

6191،.)الفاهز365،لم2الضاؤضة،دوررلألترل)1(

(Y)وكذا:؟375:ارمبا

W..3;;384ملاNoth,إهp0ة.285.04- Keller, p !0, p!.*ا.W.O.E. Oesterlcy, op.cit

.384:!ا:21لدباا3-25:8دانملوك33(
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وأخير(،فعلهما،المجاعةوانتشارالمحاصرينبينالرأىاختلافوفعل

صدفِاحكممنغشرالحاوىالعاممنالرابعالشهرمنالتاسمعاليوموفى

جدرانفىالثغراتحدثت.م(،ق587عاممنأغسطسشهرفى)أى

ثمبهوذا،،)بريةعبر،الشرقإلىحرسهمعالهربأ"صدقياوحاول،المدينة

وأخذ،.)أريحا،لربالأردنوادىلعبروهوأمرولكنه،ايأردنضروبلادإلى

كما-جيضهلقيادةمركزماتخذهاالتىربلة،,فىنصر،نبوخذلىاٍاًسيرم

عينيه،أمامأبناؤهذبحوهناك-ق.م906عامفىمصرفرعوننخاوفعل

فىمسلسلاوقيدعيناهـ،وسصلت،المتحردينمنالكئيرفيهماوتاسى

ا".قصيرغفترةبعدهناكماتحيثبابلإلىالأكلال

الملكى،القصروأحرقوا،النيرانفيهاواشعلوا،أورشليمالغزاةونهب

الشهرمنالسابعاليومفىتمإنماذلكفإن،التوراةلروايةوطبقَاوالمعبد،

أنهاالمفترضةالبقيةومعه،سليمانمعبدوضاع،الحعثةنفسمنالخاسى

مبعدإلىنقلهبعدذكرهعنالرواياتكفتالذىالتابوتمنباتية

خاصتفليدىكهدفالمعبدمنخفىمكانفىأقيمتدوكان،سليحان

منولعلهذا)2(،العامهالحبادةفىمامادورملل!بلمانهمع،بالعباده

أطلالنكمشفلمم(ا-16111167حفرياتأنالىمنابالإشاؤالجدير

3(.الفترةهذ.فىدمرتالتى،ال!ثرقةالمنحدراتعلىالسابعالقرنمنازل

البابلى:السبى)2!

للإمبراطوريةالإدارىالتنطمفىوأدمجتيهوذا،دويلةانتهتوهكذا

أبعدقدنصر()نبوخذالجديدالغازىفإن،الآشورىللعرفوأتباعَا،البابلية

(1)286;.p.يلا.4اه*,هه0أحع

.02-36:11ثانأيامأخبار1-7ا:25لانملوك

(2)287-286..M.Noth, op. ciL, p

)3(192...K .M Kenyon, op. ciL, p
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منبعضَاأيسرفلقد،اليهوديةمنالحاكصةالعلياالطقةمنالباقيةالبقية

وللادأورشليمفىالبارزينالرجالمنوعديدلم،المقربين)صدقيا،حاشية

فقدالسكانبقيةواماجميعَا،حتفهملقواصا)ربلة،الىوأرسلوايهوذا،

وقذؤ)1(،ألفَابأربعينالباحثينبعضقدرهوتد-منهمكبراالجؤاقتيد

الأسرى،ابينمن"إرميا،وكان،بابلإلىأسرى_ألفأ)2(بخمسعنآخرون

)نبوخدنإن،اخرىلروايةطبفاولكن،حريتهانبوزرادان،الجنرالمنحهوقد

قدأتهشىء،كلفبلبلثخصاللينةالمعاملةعنالمسئولهونفسهنصرأ

وعاصمتهايهوذا،علىأحرؤالذىالنصرعلىمساعدتهفىدررلملعب

ألرشليم)3(.

السكانأبقىإنما-أخرىناحيةمن-البابلىالعاهلأنعلى

بجلب-قبلمنالآشوريوننعلكما-يفعلولم،أماكنهمفىالمزارعين

المحلكةفىمستفلتنظيمبأىيقملمأنهكمايهوذاإلىجددسكان

)نهـمبلى،بإسرأليلالآشوريونفعلهمابيهوذاالبابلمِونيفعلولم،ال!غيرة

عينوهكذايهوذا،منلواجدالإدارةتركوافقدليهوذاإخضاعهمبعدحتى

منذمعروفكبير،يهودىموظفابنوهو-،شافانبناخيقامبن)جداليا

انذىمننعرفولايهوذا،علىحاكصَا-،بهوياكنيوشياالملكينأيام

فلقد،حالأىوعلىيد،الجيالمنصبهذاليشغلنصر6"نبوخذبهاوصى

الشرقىالشمالمنكمِلا8َمبعدةعلى-المصفاةمنجداليا،5ألخذ

لم،)المصفاةلأنوربصا،الثائرةلأورشليماحتقار!ربما،لهمركز(-لاْورشليم

.م،ق958،587معاركفىالأخرممطاليهوديةالمدنمئللسوءلمَعرض

.(6391،الإصكندر!ة50،33/،الفديمالأدنىوالرقمصر،ميخثيلبخب،1)

692،لم2االقدبمةلضاراتاداربخفىصقدمةبائر،01225عى،ألابقالمرجع،حنىفبلب92(

.(591!ادبغي)

!r)111-93:1لدبا1125-25:1دانمدوك t:2مهـوكذا..W.Keller, op. cit., p
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مستصاريهاكبرمن،واحدلمالوقتذلكفىعجوؤااصبحالذى)رميا،وكان

بأنونعهد،الحكانمنجزءلإخلاص"جدالياهوتمتح،بالثةالجديرين

جماعاتعلىالمهادنةسياسةوتغلبت،البابليينوبينبينهمكوسيطيتصرف

الأراضىمنالفارونورجع-اليهودىالجيثىبقايارهم-العصاباتحرب

.(ا).الزراعياالحياةواستؤنفتالمجاوؤ

بعضئاالكاذبةالآمالوداعبتتمامَا،تنتهلمالدساصفإنذلكومع

لهموجدواماوسرعانيهاجروا،لمالذيناليهوذىالملكىالبيتأنرادمن

ربما-فرقةقاتبأنالمؤ)مؤوانتهت،عمونملك)بعليسهفىحليفا

رأسهموعلى،عمونإلىالكارثةمنهربوااللينالضباطمنكانوا

عامةوديمةالناءاجداليا"بقتل-المدكىالنحلمنأتثنيابن)إسماعيل

واعتبر،رئيسيةقوميةكارثة-السابعالثهرمنالثالث-اليومهذاوأصبح

إحباوللَاريح،بن)-سحانانواستالاعاليهودعندالرئيسيةالصياماياممن

معالمصفاةفىكانومنالأميراتلأسروعصابتهاسماعيلبهاقاممؤامز

201(جدالية

"نبوخذانتقاممنوخوفَا،بهمحلَتالتىالكارثةمدىالقوموأدرك

،المصفاةفىكانتالتىنفح!هاالبابليةالقواتولعضبل،نالبهلقتلنصر،

السامزومن،ضيلؤومنشكيممنأدواالرجالمنمجبوعةجانبالى

مومصرالىالهروبكانفقيثمومن4الرفيبيتالىقرايينهملتقديم

فىلأحداثمذهعنمفصلثمبهتقريرولييناأمامهم)3(الوحيدالنجاةشيل

هـ،كنا:"26:2لعما5ا-22:214لانب!ك()1

.32.4.p.;288 .S.A Cook, op. cit, pاول0.اله*هـ4!ع."ه

و-دظ:755:رمما181+ا-ا7-04:16لدصاء)2،

p.;304,ءصاةء."ه."88- .M Noth!.ه،أح,S..A Cook

(t)وكلا:41:3-57ارومها

4.Israel,,1191 .p;39-09!طةيسHع.op.ciL. .p;288 .F.M.W Petriلأله*.ول،
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ماكلعنتفصيلاتتوجدلاولكن7(7:4-ا:04أ)رمياالتوراة

حتىإداريينكموظفينعينواقداالهوذيينأنالقولامكنوربماحدث،

علىمستقلةولايةالمساحةالمحدودةيهوذاولايةتصبحولماجداليا،قتلبعدْ

الحكانالأنذلك،المجاورةالسامرةولايةفىأدمجتوربحا،الإطلاق

ا،الحاكموأنائب،،"السامرةلوالىلضعونكانواإنماورؤساءهماليهوذيين

كانتفقدليهوذاالإداريةالحدودرأما،محدودةسلطاتلهكاشتاالذى

.فصلصحيحَأنكانماإذاالأخير،عضرهافىالمملكةحدودمعلتفق

ومنا،.مقلأهAعامفىتبلمنحدثاقد)نمايهموذا،منالجنوىالجزء

غربجبالمنيهوذالقبيلةالفعليةالقديمةالحدودتتضحنفهى،ثم

وإلى،أورشليمالسابقةالمدينةدويلةوحتى،حبرونشمالمنوتبدأ،الأردن

..(ا)بنيامينقبيلةلحدودالجنولىالجزء

ورؤساءالكبير،إلىالصغيرمنالثعب"جميع)نقام"التوراةفىونقرأ

الي!وديجدلمو!ذا،الكلدانيينمنخافوايأنهممصرإلىوجاءواالجيويق

عيدلم،خروجهميومواعتبروامنها،خرجواالتىمصرسوىبهيحتمونملجأ

التورأةنصوصمنالواضحليمن،،الفصح"عيديهوأعنى،أعيادهمأبهبربل"

بابل،إلىمنهمالصفوةسبىنق!سكانها،مناخليتقدأليهود!ةبلادأن

شرقفىإصرائيلقباللليتبعثرتءصر،)رميا-إلى،-وضهمالبقيةوفرت

ومنهم-التوراةنقادمنالعلضاءبعضنهناكذلكومعوغيرها،الأرض

-التوراةفىجاءتكماالأسر،قصةصحةينكرون-وتورىاكوكسنانلى

ضخم.نفيهناكيكنلمأنهوهـون-وعزراوإرمياوحزقيالالملوكأسفارفى

بابل،فىسجنواقدالأشرافمنبعضماأنحدثمابهلوإنحا،اليهوديةمق

بيوتهمإلىالمؤقتةمخابئهم!مناالأهالىعادالبابليالغزوصدمةبعدوأنه

":.12("بناؤهلأأعيدالتىالقدبمة

M.أس!.؟".إ05-28288.و+،:1(إ) Noth, op;ني؟!.pا.R.Hall, op.cit

-sVء:tr,r-1.،292؟.42:1527اروميأ1-1402:1126-21:416،ثانملوك2() i

S..A..404-304اوكذا: Cook, op. cit, p
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مقعددلمأنبفلسطينمراقععدةفىتمتالتىالاكتشاناتوتدل

بعدتسكنولمالميلاد،قبلالسادسالقرنأوأللفىتدميرهتملْدالمدن

جزئئاالعمارإليهاعادثمالوفتنفسفىِدمرالآخروالبعضإطلاقَاذلك

طويلةفترةبعدإلاإليهالعماريعدولمدمرفقدالأخرالبعضأما،فترةبعد

ام!تعمالهالمشاخارجيةولأدلة،الطبقةفىملحوقبتغيرتتميزالهجر،من

يهوذامنبلايمفيهاكاشهواحدةحالةتعرفولامدنيةكيرلأغراض

دئرواقدفالبابليونا"،النفىفترةخلالمستمرةبصفةمسكونةالأصلية

والتهديداتالتحذيراتتحقمَتولهذاتمائاسكانهامنوأخلوهااليهودية

الربًبقولآمرأنذاها5:النبنارمياأعلنهالذممطافةقضاءوأتى،النبوية

مدنوأجعلبالنار/ويحرقونهاويأخذرن!افيحاربونهاالمدينةهذهإلىوأرد!م

صاكن،)2(.بلاخربةيهوذا

السبىأنالىنذهبالتوراةانإلىالإشارةبمكانالأهصيةمنولعل

الخلقىالفسادوانتثارالداخلىالانحلالبحمببكانإذماليهوذاالبابلى

بالأتسامحنثفلقد،الدينيةالانحراناتعنفضلاالقومبينوالاجمَماعى

والأخلاقبالصلواتالخاصةالقوانينوكانت،السبتأيامودنست،المقدسة

وانووااورشليم،شوارعفى"طوفواالحضيضالىوصلتقدالئخصية

طالب،بالعيلعامليوجدأو)نحائأتجدونهلصاحاتهافىوفتشراjاعرفوا

بماوحلفواتركونىبنوك،هذهعنأصفحكيفعنها،...فاصفح،الحق

معلوفة،حصأصاروالَزأحموا،زانيةبيتوفىزنواأضبعتهمولما،آلهةليست

ه.صاحبهامرأةعلىواحدكلصهلوا،سلألبة

إسرائيلرفييهرجمبادةاعناوكئيرأقليلاالابتعادجانبإلىهذا

كماصور-رب)بعلاولخاصةالمجاوؤالشعوبآلهةعباد-إلىوالاتجاه

)1(502.4.pالهة,W. Keller!لم14-141ط...W .F Albright, The Archaeology of Palestine

34.22:لمياء)2(
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"نبوخذأنوحزتيال)رمياالنبياناعتبروهكذا-السابقةالصفحاتفىراًينا

فيمايتكررصوفالذىالأمر-أورشليمضي)يهوه،وسيلةهوانمانصر،

كذلكالرومانيعتبرعندما،متى،بنايوسفالمشهوراالهردمؤرفيمعبعد

حانالتىأورشليمضدالبابليينصفْفىيحاربسوف()يهؤالئهوأن-

ولسببيهؤعنبعدهابسبب،والخوابالدمارفىالمحتوممصيرهاوفَ

منكثيرنىالتوراةتنسبوهكذأ،والأخواتالأخوةتتلفىجرلمها

يهؤعبادةعنوالانحرافالانحلالحالةإلىالبابلىالصمبىأسبابنصوصها

أنعلىييلمما،السبىهذاشقتالتىالفترةفىأورثليمفىسادتااللتين

الدينية،والأفكارالسياسةبينكثيرميخلطونإن!أالنصوصهذهكتبة

)1".السياسيةبالأفكاروتلكاالدينىبالطابعالسياسة!بصبغودأ

رأىءلى.مق586نى)أو.مق587عامفىحدثماأنالواقعونى

بدأت،طويلةتاريخيةلأحداثطبيعيةنتيجةالايكنلم(الباحثينمنكثير

على،الأحوالمنبحالا،يدلولاالميلاد،تبلالثامنالقرنمنتصفمنذ

الفوىمنالمستمرالتدخلوكان،لإسرأليلالتاريخىالموتففىمفاجنتغير

اليهيشارأنيجبعاملا،ط!بلةلفترةإسرائيلتاريخفىالعظمىالأنجنبية

الحقيقةكلأظهرأولاتدأورضليمردماوجممقوروأنالمرجعمنولكندائمما،

تحولنقطةالحادثهذااعتبرتوالتى،لإصأليلبالن!بةالفعلىالمرقفعن

القديمالعهديصف.مؤرخالحدثهذاضغطوتحتتاريخها،فىحاسمة

لعصيانناريخوكأنه،يدهعتناولنىالتىالمصادرمغأساسعلىتومهتاريخ

التىالتهديداتنبوءاتوكان،المتفاقمالحدثهذاإلىأدىومتكرردألم

وأن،الحدثهذافىتمتقدالميلادقبلوالسابعالئامنالقرنمنذبدأت

الآدط)2(.عودلْدالأنبحاءلهلئثبأكانالذىالإلهىالحكم

2111:-11ا5ا:يرما)1( 1-g 5:، -A C:405وكذا".,S..A Cook, op.cil

)2(028.6.Noth, The History of Israel, London,,6591!لن!حp
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عالمية،تاريخيةقيمةذاتليستيهوذانهايةاعتبرتبينماالضيقةوفى

أمرانهاعلىاليهودإليهانظر،نقوشهفىيذكرهالمنصرنبوخذانحتى

نهايةتعنى-نظرهمفى-كاشاإنصاأنهاحيثخطير،وجدهام

منذكانتيهوذاأنعليهالمتفقومن،إصرائيلتربةفىالسياصىالاستقلال

اطارفىولايةإلاليمست-قصيرةفتراتباستثناء-مضياقرنونصفقرن

القبائلمنصغيرلمجزءمإلاتشملولمالشمرقفىالختلفةالقوىأملاك

اًىبفا،خاصةسياسيةحياةتعيش-حألأيةعلى-كالاو)ن،الإصرأليلية

الجزءهذاأنالأملوكان،بهمخاصإدارممطونظامملكلهمكانالقومأن

عودةإلىسبيلامايومَايصبحربما،الاستقلالمنلهموالباقىالمحدود،

عنفضلاتمامَا،الآنالأملهذاضاعوقد،لإسراثيلالسياسىالاصتقلال

أورشلبم)1(.فىداودياحكماختماء

فىالبابليينوجودأنالىهناالإشارةبمكاناياهحيةمنولعل3

والاعترافالبابليةالمعبوداتتيامالىأدىقد-وكحاميةكحكام-اليهودية

،السماواتملكةiجمادةعلىمصر-فئوهو-يحتجإرميالنرىحتىبها،

.مق795عامفىيهوباكينسبىأفرادأحدوهو-حزقيالوبشير)عشتار(،

)تمثالعنفيحيثنا،.مق586عامقبلالمعبدفىالأمورسيرمجرىالى-

تجلسالذى"تموز،مناككانبينما(،لع!ثتاركذلككان)وربما!الغيرة

فىتمارسْكانتالتىالحيوانعبادةعنفضلامذا،الباكياتالنمنصاءعنده

ابعليمأعبادةعلىتضجع،"السامرةكانثالوقتنفسرفى،سرلِةقاعة

.الكنعانى)2()بعل(

انصرفواقدالقومأن،ايأحوالامنبحال،يعنىلا،كلههذاانعلى

)1(092-928..op.ciL, p,لهي!.ول!

3:66305171-65،5:هـ)شعهاء57:3-8،ا8434:حزقيالا-44:7116لميا)2(

.457عىاالحابقالمرجع،ملاليلبخايه
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رلثبينللرب!محاولةهناكأنيعنىلهانما)يهوه،،رئهمعبادةعن

الاحتجاجاتأنوبدهى،الأخرىال!شعوبمعبوداتمختلفولين،ليلPرسإ

كاثواالذينأولئكبأنتوحىإنماهذ.،التوفيقمحاولاتضد(8ليرتالتى

الوصفذلكإلىيشيركمااليهود!ة،فىظلواقدحقيقة)يهؤ،يعبدون

والذين-والسامرةوشيلوهشكيممنالقادمونحاجَاالثمانونيقدمهالدى

إلىقادمينكانواإنما-ا(قبلمناشرناكمانثنيا،بنإسماعيلقتلهم

انعلىدليلهذاوفى،خربالذىالرببيتإلىالقرابين3لتقدأورشليم

5عامبعدحتىالمعبدمكانفىاستمرتقدإنمايهوهعبادة AVونقدم،.مق

توافقمدى-سفرهمنوالعشرينالحادىالإصحاحفى-إشعياءنبوءاتلنا

معوالآمالأفكارافىوإسهامهماليهوديةفىيهوهعبادبينالتفكير

نبوءاتتختمحمث2"بابلسقوروتوقعإلىتشيروهى،بابلفىاخوانهم

كسرهاالمنحوتةآلهتهاتملأليلوجميع،بابل!مقطت)سقطتبقوله)شعياء

.،)3(الأرضإلى

السبى:فىالحياة)3(

فىالأولىكاشا،هراحلثلائةعلىكأسرىبايلإلىاالهودذب

عزحوالى!لعادفيهتمرالدى،ايهوياكينهسبىعقب،.مق795عام

منمعظمهمالناسمنا"لفَاالثلاثينقرابةوأسرهمهميكونون،رجلآلاف

الكبير-السبىأو-الئانىالسبىوأعا،)4(الجنوبمدنمنوألبقيةأورضليم

،)5(رأىعلىألفَاأربعبنإبعادفيهتموقدا.مق587عامفىكانفقد

السبى-هذاوبعد-قبلمنأشرناكما-6(آخزرأىعلىألف!وخمسبن

,M.Noth.,288.05وكنا:4-4117:لدميا)1( op.cit

2/457.عى،ألابغالمرجع،ميخاليلبخيب)2(

.219:)ضحباء)3(

4)W28.:52لرمبا:فارنلماا-%-::24نانملوك

022.لم5عى،الابقالمرجع،ميخائبلبخب)5(

VO692.ص،الايقالمرجعثاقر،!له؟22ص،الابقالمرجع،حتىفيلب
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لمومن،أورضليمفىبالإقامةلهمسمحلمنالسريدبمثابة-حالأىعلى

منلهيتعرضقدكاهرب!مصرالىهاجرفقد،بابلأو"ربلة،الىيؤخذ

النهائىالمجموعأند!بظهر،.مق582عامكانفقدالثالثالسبىواما،أذى

حال،أيةعلىبهوذا،وكانتيهوذا،فىتركواممابكثبرأقلكانللسبى

وأدمرتاو؟للفتأواهل!امن-كالسامرةأفرغثفدتكونأنمنأبعد

إلي!اجددوفوداسئقدامإلىيشيرماهناكأنبل،تزرعأندونتركت

الذءشوالكلبيينوالقنزيينالفينيقيينمنللسبىأخذواعنمكانليحلوا

اتصالإلىكميرمالديشا)نبل،الآدوعيينلضغوطيتعرضونكالوا

قبلشأشرناكصا-اليا،أجداذبحلاًن،المرحلةهذهفىييهوذاالعحونيين

عمونأا(.ملكمنبتعضيدالأفلعلىأو!ايعاز،كانإنما-

افراديعاملرالمالبابليينأنإلىالإشارةبمكاناياهميةمنولعل

كاتواوانماالعبيد،مرتبهَإلىبهمينزلواولم،قاسيةمعاملةاليهودمنالسى

مرحلةفىعامةبصفةكنبوالذى،حزقيالسفرفىبوضوحييدوكط-

أنلمح!ئطيعممانولكنهاجبار!ما،ومنفى،خاضعشعببمثابة-هذهالمبى

بقوممضطرانأنهالمفروضمنكانوإناليوميةحياتهفىبحريةيتنقل

حدإلىنصبيةحريةالقومإعطاءعلىزلكصاعدوقد،الإجبارية)2(بالخدمة

مصر،منارمياالنبىبهبعثال!ىالخالابفىلتلمسهاأننستطعما،

البابليمن،منأمامْسادكلهمالمتاس!لاؤوعدمالاستقرار،علىفيهيحرضهم

،الناسمنغيرهم!يشكماعملام،نىالجديدمنفاهمفىيعيشواوأن

بنينولدوانساء،خذواثمرها،ركلواجناتو)غرصواواسكنراليوتأ)ابخوا

وشات،بنيننيلدن،لرجالبنلألكمواعطوانساءلبنيكموخدوا،لهشات

لأجلهاوصلراإليهاسبتكمالتىالمدينةصلامواطلبواتقلوا،ولاهناكوكئروا

طم،،3(.لكميكرنبسلامهالأنهالربئإلى

45513-456.،الابقالمرجعهمناليلبحب)1(

(p..692 (Yول8!لاه*أ?"ه.!ا.(r)5-92:7لط.
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يكيفأنفىصعوبةالبابلىالسبىأفراررمنالواحديجدلموهكدا

ىأفىيعيثىوأن،حريتهعلىيحافظوان،الجدبدةللظروفطبقَانفسه

وأن،الجديدةالأرضفىبالزراعةمنهمالفلاحيف!تغلوانيختاؤمكاذ

السابقه"ا(.حركعهفىالحرفىيعمل

لاالطقىتركيبهاوجهةمناليهوديةالبابليةالأوساطكاشاوهكد)

ثمومن،فيهتعيشالذىالمجتمععن-الباحثينمنكثيرءىفيماكمميز-

وتجار.أراضىوأصحابوحرفيونمزارعونبابلفىالبهودبينكانفقد

كانواالتىالحياةلونيماوسواأن،السبىلأهل،البابليونسمعوهكذا

وجودالىيشيربماوعزراحزتيالسفراويحتفظ،بلادهمفىيحبونهـا

السبى،لأفىادالعائليةالحياةاستقرارباستمواريوحىمماللعائلاتسجلات

يختلفونهناالسبىفأهل،شككيرمنأدرهالمعاملةمناللونلهذاوكان

أهلواماوضاعوا،ولعثرواالسمامرةأهلشردإذالسامزفىاندادهمعن

منهمتكونأناستطاعتقدمناهاالتىالصورةعلىحيلأنهمفإنأورنليم

)نبل،الأمامالىبهموتدفعوتصونهاشعلالرممعلىتحاف!المنفىفىوحدة

لمإن-تعادلحياةلهميسر،بالرفقللاهمرأخذه،نصر،"نبوخذاعتدال

أورضليم)2(.فىحياتهم-تفوقتكن

دونالحرفةهذهعن!مأخذوافداليهودنإنتجار،،البابليونكانولما

،التاجرةميدانفىجددلمكانوابهوذابنىأن!نىلاهذاكانوإن،شك

أصبحتحيث،السلامعليهاسليمانأياممنذخبزلهمكانتفقد

تكنلموإن،القديمالأدنىالشرقفىالتجاريةالأسواقانئطمناورشليم

كانتإنماالتجازنىاليهوديةالخبرةأنعلىاالكبرىالتجاريةالالرقعلى

وربما،فلسطنفيبالزراعةالقوماشتغلبسببنسبيَا،ضيقةحدودفى

)1;51..C.Roth, op. cit., p

.4!هص،الابقالمرجعميخ!يل،بخيب)2(
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أىوعلى،اليهوديةفىد!بلتهمأياممعظمساورتالتىالاضطراباتبسبب

فىالمعررفلن!فاطهمنوأةبابلفىالتجاريةتجربتهمكانثفلقد،حال

منكبيرةأعدادلمهناكأنتذكرنافإذاالمضمار،هذافىبعدفيماالعالم

وإفا،.مق722عامفىالآشورىالسبىأياممنذالقديمالعراقفىاليهود

شأقذلكفىشانهم-اليهودأنمنالبعضإليهذهبماصحيحَاكان

تجاريةمراكزلهمينشئون،سليمانأياممنذكانوا-والفينيقيينالصوريمن

رأواقد)نماالجددالمنفييننفاٍ،القديمالأدنىالشرقمنمختلفةمناطقفى

القرنفىهناكنشأت،الحالوحسنةالعددكثيرةيهوديةأسباطاالمنفىفى

الأسبارو)1(.هذهصفوفالجددالقادمونأكملوقدالميلاد،قبلالثامن

أتلفىكبيوةمحشعمرةيكونواأنالمنفيوناستطاعالزمنوبمرور

Telهأبيب Avivمستعمراتعدةجانجاإلى،الجديدةبفلسد!عرفت

الثرواتيكدسونوبدأوا،عملهمفىالمنفيونواستحرمجاور6ل!ا،فىأخرى

فىاليهوديةالأسباطمنكأنواوالمرابينالتجاربأنللاعتقادأصاسوهناك

بالحروفالمكتولةالنصوصلأنذلكاقتصادي!نفودبمالأكثرالفئةبابل

علىذثشهد)نمابرانتانو-لوجوالألمانىالباخ!يرىفيما-المسمار!ة

عمليةومارسوا،التجاريةالحاةفىنثطاضتراكمااشتركواقداليهودالنزاحين

سكانبينواعمعبشكلمتبعةالعمليةهذ.كانتوقد2(،بالرباالتسليف

لبعضالثراءطريقمفدنصبيةحريةمننالؤماأنولاشك-)3(بابل

)1(126..okof Jewish Knowledge,م!هp.N Ausubel, The

ومر،)صاثلينىكنمحرئمأنهالمعووفومن4التاريخفىال!لَاابتدعمناول)صاثيلبنوكان)2(

لأللقلَا،ثريعهفىقاطعالتوراةمنلتثنيةاوضر،الآخرينتجا.نريعتهمنفهالوقتفى

اليهود،كرعلىتاطعمالثعلحمَاالقلاي!ئرع!نمايربما،إصرليلىيقرضان)صلهلىعلىمحرم

للأبخىبِرئا،يفرفىمماشىءليبَاأو،طحامرِيَاأوفضةربا،بِري!أخاك!قرض%ل!التوراةلقرل

اليهاداخلأنتالتىالأرضنىعلكأيهتتطمملنىالهكالربأ!اركلكىبرلا،تنرض

2،.ا-.23:6د!نة)لتشلكهاه

)3("08..LBrentano,Das Wirtschaftsleben der antiicen Welt,,9291 p

http://kotob.has.it



-609-

المعبد،ترميمفىبعدنيمامطلقةحريةفىيحمهمونلنراهمحتى،أفرادهم

ثيجانلعملوذهبفضةإرسالفىيسهمونعامَاعضرينبعدنراهمبل

،11(-العظيمالكاهنصادلَىيهوبن"يوضعرأسعلىتوضع

البعضوكلكما،البابليينئقةعلىالمنفيبنبعضحازوفدهذا

فىونقرأ،بابلفىالملكىالقصرفىوحساسةخطيؤمناصبالىالاَخر

رئيسأمرقدإنما.م(ق)506-562بابلملكنصر،)نبوخذأنالتوراة

كلفىحاذقين،فيهمعيبلافتيانماإسرأليلبنىمنيحضر"بأنخصيانه

كنابةفبععوهم،الملكفصرفىالوفوفعلىفدؤولهم،حكمة

أطايبمنبيومهيومكلوظيفةالملكلهموعين،ولح!انهمالكلدانيين

أماميففوننهايتهاوعندصشينثلاثلتربيتهممشرولهخمرومنالملك

وعزريا،وميشائيلوحنيادانيال:يهوذابنىمنبينهممنوكان،الملك

شدرخ-وخنيابلطشاصر،دانيالاسماء:الخصيانرئيسلهمفجعل

تغر،)2".عبدوعزريا،ميشخوميثائيل

كومأصبحتدإنما)دانبال،أنإلىذلكبعدالنوراةروايةونذهب

-)3"،والعرأفونوالح!حؤالمجوسعنهاعجزالتى،بابللملكالأحلامبتفسير

الأمرولكن-4"مصزلملكقبلمنالصديقيودفبهقامالذممطالأمر

"نبوخذالبابلىالملكأنإلىذلكبددتذهبأنهاالترراةروايةفىالغرسا

تقيمةلهيمْدموابأنوامر،لدانيالوسجدوجههعلىخر5تدانحانصر،

ورلبالآلهةإلهإلهكم)نحفاوقال(دانيالالملكبأجابسرور،وروأئحا

وجعله،بابلولأيةكلعلىوسلَطهدانيالعطمثمالأسرار،وكاشفالملوك

،)5(.بابلحكماءجميععلىالشحنرئبى

توراته،نىيسجلانهذاالتوراةنصكاتبقبلكيفأدرىول!ت

3-7:ادا!ال)2(.58،ص،الاشالمرجعيخايل،بخيب)1(

(r)83)4(.ا-45ة2دايال..Isidore,Epstein, Judaism, p
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منواحدوهو،ألدانيالوسجدوجههعلىخرقدو5إنماالابلىالعاهلأن

أنلناي!جلأنقبلكيف!ثم،سيفهبحدعليهماستولىالذينعبيد.

وكاشفالملوكوربالآلهةإلهُإلهكمإن5َ:لداشاللتاالبابلىالعاهل

هذا،دانيالدإلهنصرنبوخذيؤمنلمفلم،كذلكذلككاننإذا11الأسرار،

فلاثمومنتوراتيَا،تحريفايكونأنيعدولاالأمرأنأميهود؟ديانةويعتنق

.كثيرةفنظائؤ،منهخطر

الصوابمنالتورأتيةالنصوصهذ.نصيبكانوأيما،حالأىوعلى

عندمقبولةأصبح!ئدإنحابابلفىالحياةأنفيهشكلافالذىال!أ،أو

نجاءاستطاعتهمفىكانكمافيهاأا(،يعيح!ونترىلهموأصبحت،المنفيين

الزلىا!نىحقهمعنفضلابإنتاجها،والتصتعبهاحدائقوكرسلهممنازل

ىأعبادةعلىمجبرينيكونوا)فلم:التوراةلروايةوطبقَا،عقودهوتحمجيل

البابليةأالعبادات-مننوع

وند،الأولبمقرهمألاتصالعودةفىالسبىيهوديداعبالأملولدأ

يحسونجعلهممما،أوسعاففاالمنفيينإمبراطوريتهاوقوةبابلمجدأعطى

طالفةوأخذت،اليهوديةفىمواطنيهممنتح!اميَاواكثر،منزلةأعلىبأنهم

الشالعةالشمهوانيةالأسالببوتألف،البابليةالاَلهةتعبدالزيادةمطردةمنهم

)بقاءفىجبارجهدمنحزقيالبذلهمماالرغمعلى،القديمةالعاصمةنى

فإنذلكومعوشعبهورطنهبصدبنتهيهو.عنايةرفىعقيدتهمعلىالقوم

كادتأو-محيتئدأورذليمذكرىكاشاالمنفيينأبناءمنالثانىالجيل

01)3(0أذهانهممنتححى-

سنايلكلأو"كوتبمعنىيابلى3ا،هرأليب،نل5-فبلمنأشرناكما-الفرىهيهأهم11(

"نلمكانفىتقعممانتوربماايهاركةلأ!"ح)نهرالخابورنهرعلىبابلعدونقع،القحح

،2(1112،المقدسالكتاب)تامرس.الطلهةإلانه

(y)3:5حزتال031-ا:3دايال 1 o6200.:وك!ا".Lأء."ه,M.Noth

وكذاة1362صاالابقالمرجع،دروراتول)3(

52-51,.S..A Cook, op. cit., .p;804-704 .C Roth, op. ciL, p
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يحافظوالمالمنفيينان،الأحوالمنبحالبعنى،الاكلهه!اأنعلى

الدينية،وشخصيتهملغتهمعنفضلا،الاجتماعيةوتقاليدهمعادلهمعلى

طريقعنسواء-الآدافيمنضخمةمجموعةمعهمالمنفيونحملوقد

التىالقوانينمجموعةذلكومن-مكتوبةسجلاتفىأوالشفويةالروأية

داود-باسمارتب!الدممطالذينىوالشعر،موسىإلىالتقايىطريقعنتنسب

الأسرةحولياتمنمجموعةعنفضلا-ملوكهمبينمن)لمحبوبالملك

منوتحذر،العدالةإلىشطلعمجموعاتجانجاإلى،القديمةالملكية

الرجالفؤلاءمنكانتانوحتىبل،الجماعيةأؤالفرديةالخاطئةالأعمال

)انبياء،)1(.يدعونالدينالملهمين

فقدانهمجراءمنانفسهمإراحهأجلمنالمنفيونمؤلاءبدأوقدهذا

تنظيمهثم،)نتقاءأجودهطريقعنزألدبشغفالأدبهذابدراسةلموطنهم

يجتمعونعندمامرتفعبصوتالأحايينبعضفىئراءنهوربمابل،ونسخه

دمرقد-السبىقبلفيصاالدينيهّحيلألهممركز-أورشليممعبدولماكانمعما،

فقدثمومن،المنفىأرضفىلهبديلائامةفىفكرواقدفإنهم،الآدط

قراءةطبريقعنالصلاةو)جتماعات،التضحيةمكانعندهمالعبادةأخذت

)2(،منظمةدينيةمؤسصةالمعبدأصجبعدوفيما،ومناقشتهالقديمالأدب

الحياةعلىالتنبؤلمبداوتطيقوأدعيةفئاضةترأتيلمنفيهال!وسوتطورت

الموضوعالإسرليلىالمذهبلأسىفعليةنواةالمعبداصبحوهكذا،اليبرمية

31".الموتبعدوالحياةالحشر،نلحمفةمنفيهجدب!ا

،بالذاتبابلفىظهرالذممط-(الكنيس)أوالمعبد)ن!ثاءعززوقد

مكانأىمنأعنفبشكلالمفروضةالأسباطحكامأهداففرضتثحا

،،اسرائيلبنىعندوالأنبياء)النبؤبحئهفىالأنبياءمزلاءعنمفملةدراصةالمزلفقيآ()1

الدرامة.مذ.منالظمىالجزءقمثل.7891لأسكندرممة

(C.Roth, op. cit., .p.52 (Y

.461ص،الابقالمرجع،يخلاليلبخيب)3(
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رحصرت،اليهودىالدينلطقوسالمبطىالطابععديدةمرار،عزز-آخر

نفوذأنالبدهىومنتزمتَا،أكثرطقوسكماش!ةبيناليهوديةالأسباط

تحويلعمليةبالئدريجوجرث،الف!نيةالأتليةلمصلحةكلي!استخدم،)الكنيس

لمابأنهاالعلممع،اليهوديةللأسباطوروحىدينىمركزإلى،)الكنيس

وأالأسبمارولغلبةالماليةوالعملياتالتجارةساعدتبالعك!بل،تعرقل

نخبتهم)1،.

ومنأبدم،أورضل!م-توراتهمتروىكماينحصوا-لمالمنفيينأنعلى

)137(ةالمزمورفىنقرأثم

على،صهيونتذكرناعندماأيضمابكيناجلسنا،هناكبابلأنهارأعلى

كلامسبوناالذينسألناهناكلأنهأعوادنا،علقناوسطهافىالصفصاف

كيف،صهيونترنيماتمنلارنمرا:تاللين،فرح!سألونماومعذبونا،ترنيمة

يمينى،تنحصنىأررشليميانسيتك)ن،غريبةأرضفىالربئترنيمةنرنم

أعظمعلىأورشليمأفضللمإن،أذكركلمإن،بحنكىلسانىليلتصق

أ)2(.فرحى

بابل،علىلعناتهمالمزمور-نفىفى-يصبونإنمايهود"نبل

جزءاكيجازفيلمنطوبى،المحربةبابلبنتيا5والدمار:الخرابلهاوبطلبون

!.ْ،"3(الصخرةبهموبضرب،أطفالكيمسكلمنطوبىجازيتنا،الذى

بصفةوفلحمطن،خاصةبصفةبأورشليماليهودتعلقيكنولمهذا

ممذلك،المادمىالتعلقالىتجاوؤهدانما،فحسبومعنوي!دينيَاتعلقاعامة

إنما،مخفوظ!التابوتكانحيث،اورشليمفىالمقدسالمكانلأنذلك

لسكنىالختارالمكاناصبحقد،الإسرائيليةللقبائلالدينىالمرممزيمثل

،1(

ا-6.:137مزسر)2(

29..J.Parkes, End of an Exile, London,,5491 p

.8-137:9مزءلد)3(
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بناهالذىالمعبدأنورغم)2(،اسمهليحملاختارهالذىوالمكان)1(،يهوه

ترتبطلم،المكانقدسيةأنالا،النيرانعليهأتقدالمكانهذافىسليمان

لربَوسكنمامقدسَا،مكانماما!زالكخراشافإنهئمومن،فحسبالمعبدببناء

.(r)()لهؤإسراهلمل

الدفىرجالأصدرفلقد،بفلسطينالمادىاليهودتعلقناحيةمنوأما

أنيهودىكلبموجبهيستطعمرسومَا-بابلفىمرةيأول-اليهودممط

المنفيين-لأنذلك"،فلسطينولفىومميةأفدنةأربعةامتلاكهعنيعلن

الجديدةالبلادهذهفىبالغربةي!ثعرونظلواقدفإنهم-ذكرناهماكلرغم

فهى،طاهرةغير،غرييةأرضمااليهمبالنسبةكافت)نمالأنها(المنفى)أرض

كانثالتىعبادتهمفيهايمارسواأنعليهمالمستحيلمنكانالتىالبلاد

وهكذا-المفدسأورشليممعبدفىأدقوشحديد-القديمبوطنهممركبطة

أبدآيستطيعوالمالتىأورشليمأجلمنكثيمايقاصونالمنفيونكان

وفى،سثةآلافثلا"لةمدىعلىالإسرليليينوأيناوهكذانسياثهلأه(،

يحيون،فلسطينمنالنهائىالشتاتبعدفيهاانتشرواالتىالأوطانمختلف

الأدلةمنكثيرفىالبحثعندلالتهاتعنىالتىالضحيةبتلكبعضهم

)إلىالافتراقعندالإسرليلىصاحبهيحىكانفالإسرليلى،والبراهين

الأجيالرراودحلمَاظلالذىالأملتجددتحيةوهى،،أورشليمفىاللقاء

6".وابدلزدألممامنفاهافىالإمرليليينمنالمتعاقبة

متمسكينيكونوالمالمنفيينأنالىالإضاؤبمكانالأمميةمنولعل

18.اضصاء8:)1(

(Y)12.11:ث!ية

)31192..Historyof Israel, p5*س!+.!لا.M

)4(27..ron,A Social and Religions History of the Jews, Vol. ,V p5*.!لممةSa!

:M.Noth, op. ciL, .p.792 (o

.!.7ص،8111لأمحدرية،الإسرائيليةالئض!يةاالراجعىعبد،)6(
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رصابافىجاءمابعضعنتنازلوافقدثمومنتمائا،الدييةبشصعلألرهم

ئمبا!،أوسباتوالكلمة)وأصلا!لحمبثيومتقدبسولخاصةالمزةموسى

يشمكنلمجد،تديمةعادةوهى(،راحةبمعنىربماعبريةةكلمةوهى

11الاح!تفاظأنوركم)1(،اليقينوجهعلىمنهاالهذفاكت!ثافمنالباحثون

البيئةعنالانفصالإلىوإشالرالقديمالإيمانعنتعبيربميعتبرإنمابها

كإضارة"يهوه)سبتإلىوتكرار،مرار(ْأشارئداحزقيالأنورغم،الأجنبية

حفظنسواقد)نماالمنفيينأنالا،ؤمريديهيهوهرجالبينوحدةالالى

بعدحفظهعلىيضددونالدينرجالبدأفقدثمومن،بابلنىالسبت

-...)2(كنعانإلىالعودة

الحبىاأفرادلركهالذىألخصان)3(!سنهإلىبابنسبهكذلكوالأبر.

وشعبهيهوهبينعهد)علامةمنهجعلتالتوراةأنرغم،البابلى

-االكهنوتىبالقانونيدعىنيما-البنتاتركتقاليدنإنثمومن)سرأليل،أ!4(،

بينالتزامَاالختانمنوتجعلالغالم)5(،وخلقالسبتراخةببنترب!)نما

"J"،إسرأليلتاريخفىأساسيَأؤربهنما،الح!لام(عليه)إبراهيموابراهاميهؤ

بهتبإنماالكهنوتىالقانونأناحتمالمنامهـثرثباتاٍالإمكانفىيكاد

عملهجمبعمنواضراح،أيامستةفىلأرضنجلققد،تحالىصبحانها!ةانالتبررا-نضور()1

!عملونيثنرصوؤنى-جلالهفي-آلخالقاثةالتوراةلصورومكذا)تكر-ش

لعالى:!ولهمذ.وبالك!دعوابمعلى:الكركمالقرآنرود،كربحونلمومن،نغوبفيمهم

،ق)صلنو-،عنمئاوماألامفى.صنةببنهماوماوالأرضالعصواتخلفناإرلقد

38(.آول

تاموسأ5،1-22ت01:13431نحمياا2338::826،:2،22ا-ا02:2حزقيال)2(

..ْ.ؤممتا:4-31455"هأاالمقدسالكتاب

،..792..1.Lugol. Israel at la Civilsation,,9391 .p:28 .M Noth, op. cit., p

393-693.عى7991(.)رو357-9135عى!ابدراتهذ.منالاْول:.الجرلظر)3(

/.س.اا:17لكرئ)4،

1،-30ا3:تكرين)5(
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السب!مراعاةفىالمويهال!ك!دا!ولفترضبابلنىالمنفمينأوصاطفى

الناحيةرمن،إصرائيلكلنىأساسيةأهميةاكتصبامنذبأنهحاوالختان

انتشرالْيفإنهماوابتاتوكالكهنوتىالقانونفىجاءلماوطبفا،الأخرى

هناالإشارةبمكانالأمميةمنولعل،)1"إسرائيلكلفىعظيحةبدرجة

)2"،الكذبةالأنبياءظهوركانانماهذ.،السبىفترةانحرافاثمنانإلى

الأنبياءمنكثيربظهورذميزتانماإسرأليلتاريخمنالمرحلةهذ.لأنزلخر

كانواجصيعَالأنهمصاغيهْآذانألقىوكلهمالنبؤمدعىمنومعظهم

منوالمضلينالكذبةاتباعمنأخرىمزيهوهوحذرهم،الخلاصيأملون

روحهموراءالذاهبينالحمقىللأنبياءا!بل:حزئيال!ريقولالأنبياء)3(،

نصعدوالم،ا!ربفىكالثعالبصارو))سرائملياأنبياؤكشمثَا،هـواولم

رأوا،البربَيومفىالحربفىللوتوفأسر7ليلالبيتجدأرتبنوارلمأكثر،

!لباتوانتظروا،-سسلهملموالرب،الرفيوحىالقاللون،كاذبةرعرافةباطلا

واناالرفيوحىقاللين:،كاذبةبعرانةوتكلعتم،باطلةررياترواألم،الكلمة

،03ثبهلم،)4(لم

البابلىالسبىفتزإلىأنهفىاشكمنهناكفليس،حالأىوعلى

0)953-هذ. AVالفديم،العهدلنصوصالجمعغمليةلرجعإنما.م!ق

العهيأنالراجحمنانه.م(أق-146)1866!بلز،جورج)هربر!ويمول

الرابعالقرنفىالتاريخفىظهرثم،بابلفىمزلأولجمعتدالقكيم

البابلىالسبىأثناءمناكجمعوالدابحهودلأنذلكالمملاد،لَبلأرالخادر

اصبخفقدثمومنونموها،تقاليدمموطوروا،بعضإلىبعضهتاريخهما

)1(.892.05,.M.Noth, op. cit.

لألجيرية4إسر6يلا،بنىعندوالاْنبياءالبر،مهرانسومىمححيانظر:،الكنبةالأنياهعن)2(

66.7-اعى،ا78!

(r)ء46صألابق،الرجع،يخلايلبخبب.

3-7.:13حزيال)4(
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فىعظيمَااختلافَيختلفشعبماالثانىكيروشبأمرأورشليمإلىآبواالذ-ش

لأنهموذلك،مأسورممنهاخرجالذىالشعبذلكعنوالمعارفالروح

،)1(.البابليينمنهناكالحضارةتعلموا

الحقيقة)إن:بقوله-لهآخركنابفى-وضوحَاالأمروبلز،5!بزيد

همجَاذهبوااليهودأنهىالمقدسالكتابروايةمنالمحشخلصةالمجردة

-لربالهلائفسهعلىمنقسم!مختلط!جمهور،خرجوا،ممدنينمنهماوعادوا

ذهبوا،الاعتزالإلىوجنوح،ئمديدةقوميةبروحوعادوا،وطنىذاثىوعى

علىيدلماهناكوليس،كانةبينهممعروفمشتركأدبلهموليس

مادةمنكبرشطرومعهموطتهمالىوعادوا،كتابأىتلاوةتعودهم

ملوكهممنتخلصواأنبعداليهودأنالواضحومن،()التوراةالقديمالعهد

علىالباعثالجوذلكفىوعاشواالسياصةعنوبعدوا،المتنازعينالقتلة

مدةأثناءنىلبثمااليهودىالعقلنفاٍ،البابلىالعالمفىالذهنىالنثاط

6)2".عظيمةخطوةالأمامإلىخطاأنالأسر

فىيهؤلعبادةالدينيةالمبادئمنكثيرانهيارفرغم،حالأىوعلى

كانتانماإسر!ليلفإن،بانحرانهمالمنفبينإحساسورغمهذ.،السبىأيام

تفاليدهاالى-الخلفإلىالنظرةوكاشا،الماضىتقاليدعلىتعيش

منغيرهاشاركتقدإسرائيلأنوركمحياتها،كلتملأ-وناريخها

ماثدرعلى-فإنا،السياسىاستقلالهاضياعفىونلسطنسوريةشعوب

وتقاليد.حيلألهبأسلوباحتفظتدااسرأئيلغيرآخرشعبَانعرفلا-نعلم

إلىإسرأليلبهاسَطلعكافَالتىالتقاليدنلكأنعنفضلا،القديمة

يحفظيهؤأنفىالمسحقبلإلىإشاؤعلىأيضماتحشوىكاناإنما،الخلف

ديقىأنالصبمنكانالأخيرةللمحنةالمباشرالضغطانورغم،إسرائيل

)1(Herbert George Wells, A Short History of the World, ,6591 .p ;78-73 Martin

892..Historyof Israel,,6591 p+ح,Nosh

H.G.."+ما.092)2! Wells, The Outline of His
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)نماالمنفيينمنالعظمىالغالبيةوأن،المسقلفىأءلأىالحياةقيدعلى

الاْملهذايصشالمذللثومع،ذلكتحقيقتصديقعنعاجزةكانت

فكثر،أكئرهذهأنعئصها،قصوةالأكثرهىالخارجيةالظروفكانتحينما

فغا،إسرائيلتبقىأنفىشكدونساعدقدجديدمستفبلفىالأملوأن

خرىtاالإمبراطوريةشعوببينبتفردهالمستقبلهاإدراممهاتصونوأن

العالمىالناريخىالموقففىجوهرىتغيرعنمعقولتوقعىإلتحتاجوكانث

)1(.أخرىمرةالحياةألىالمتوهجةالأملشعلةليحرك

)11992-892..Historyof Israel, London,,6591 p++حا,MartinNoth
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التانىالفصل

السبىمنالعودة

-)053الئانىكيرودق(1) ooAم(ق.

طريقفىسارتفقدطويلا،الجديدةالبابليةالإمبراطوريةتدملم

وكان،.مق!56عامفىنصر،)نبوخذموتبحدالسريعالإنهيار

فىاشتهروالذىالمثقفالملكذلك-.م(ق000-9?0))فبونيدس(

للتنظيمسمحقدملوكها،آخر-بهاوعنايتهللاَئاربحبهالقديمالتاريخ

سوءومن،!)مردوكالإمبراطوريةإلهكهنةمعريحمقطينهار،أنالسياسى

المجاوؤالإ!انيةالمرتفعاتفىآخرمجركاتأخذالأحداثكانتفقدال!

الأدنىالشرقتاريخكلعلىحاسمتأئيرذاتقصيؤفتؤبعدأصبحتالتى

فىحاسمةبطريقةساهمتقدالميديةالسلطةأنالمعروفومن،القديم

قدانتصارهمثمرةأنكما-قبلمنرأيناكما-الآشوريةالإمبراطورية

بلادإلىبالإ!افة،الآس!ريةالإمبراطوريةنطاقمنالجنوىالجزءأكسبتهم

الصغرىآسياوجبالأرمينياإلىع!يطرتهممذواماوسرعاننفسها،الميديين

نقدالشرقىالجنوبىالجزءفىوأما،)هالي!،نهرامتدادعلىالغربناحية

عيلاميحكمونكانواالذينالأخمينيينمنالفرسالحكنامأخضعوا

.1(القديصة)

الثانىأ"كيرولقبخحالميلاد،قبلالسادسالقرنمنتصفحوالىوفى

،نارستوحيدفىبخحأنبعدكيروشأنذلمحثالميديين،علىالقضاءفى

،الأخرىالكبرىالقوىبينمنميدياضدحليفعنلهل!حثاخذ)نما

رغم،بابليأنذطث-كذلكوالمنطقى-الأقربالحليفمىبابلوكانت

مؤقئا،أمرمكانذلكأنإلالميديا،حليفةمضياجيلينمنذكاشاألها

)1(003..p!.!؟سا،س,J.Unge, Darcios ,J Konig der Perser, ,4491 .p 41F; .M Noth

http://kotob.has.it



-ا-61-

وأصبحت،الح!يفينبينمبراطوريت!ااٍوتفصيمآشور،بتدميوعها-5انتهى

ملك!كيروش!يي!تحالفعقدوهكذا،بابل8تخشاالذ!العدوالاَنميديا

و)نبونيدأ-ألحاليةسليمانمسجيدىمدينةمكانكاشفوربما-أنشان

أعلنمق553عاموفى،الميديينضد.مق555عامفىبابلملك

بعضمنوبمعونة-م!نواتثلاثبعا+و!ح،الميديينضدالثورةكيرريق

الاستبدادىالحكمضدتمردوا"الذينالميديينالنبلاءمنْببقمعينةدوائر

لمالذى)استياجمى!لأمهجدهخلعمن-ملكهميمارسهكانالذى

الاَنومكان!ا-)اكبتانا!عا!صتهعنإبعادهقبلطفيفةالاامقاومةيستطع

ملك!أ!بحفقدوبالتالىميديا،عرشعلىكيرولقواستولى-همدانمديثة

متخذمبسواء،1سواءوالفرسالميديينالنبلاءقبلمن،والفرسالميديينعلى

له)1(.عاصمةااكبتانا،منا

تويةتظهرخطورةجمثراالفارسبةالمملكةالاَنبعينيهابابلورات

إلىابقلقتنظرآسياغربفىولوبدأت،الميديةالمملكةمنبدلابجوارها،

فيماحلفماالإكريقيةالشعوبولعضرمصرولابلليدياوعفدتيدالجيالفاغ

اًبعدإلىسلطهيمدكيروثىبدأفلقد،أخرىناحيةومن،الفرسضدبينفا

الة!سمفىمملكةوهى-ليدياالغربيطجارتهوكاشا،وكرب!شرتَايستطيع4ما

كقوةالميلاد،قبلالسابعالقرنبدايةفىظ!رت-4الصغرىآسيامنالغرلى

نىشعوبالبحوأيدىعلىالحيفييندولةانهيارمنذا،!ناككمبرحجمذات

)كروبسيوس!الغنىملكهاوكان-البدقمبلعشمرالثانىالقرن

وطلبالعداء،فبداًْينا!به،الفارسىلكيرولقمطصرأ.م(قا-546).!5

ومعكلصتها،احترتالتىالوحيدةهىمصروكانت،حلفائهمنالعون

فىهاجحهماسرعانالذىالفارسىالطوفانأمامشيئاعنهتغنفلمذلك

)1(!!7-.p,3591;04 .G .GCarverلو!ل.E Herzfeld, Archaeological History of Early

.03,369..p;921 .M Noth, op. cit.,.pإ.+ولor, History of Early
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أسير،،وأخذه،.مق546عامفى"سارديس،عاصمتهعلىواستولى،دياره

فىالأولىالمكانةتحتلفارسأصبحتحتىخمحمةسنونتمضولم

فقدثمومن،المتوسطالأبيضالبحرحتىنفوذهامذتماسرعانثم،الشرق

تركهاالذىالفارسىالحاكمرحصةتحتالأيونىالث!اطئمدنأصحت

ومن،لىلرانشرقىالفسيحةالبلادعلىاسمَولىماسرعانثم،قوادهلتصرف

الثراء)1(.كايةوفىتويةسل!يييهبينيملكأصبحفقدثم

علىوتقع-اثيماء،إلىاتجهلَدكانفقد،بابلملك)نبونيد"وأما

التجارىالطريقعلى،الحاليةالعلامدينةمنالشالإلىكيلاا40مبعدة

ربما)2(-سنواتعشرهناكتضىصاوشمالها-العرببلادجنوببين

بهايصتعينأنأملعلىأوباقتصاديلألها،وينحفع،التجاريةأهميتهاليحى

وششعد،دولتهمصبهايحىفنيةبقوأتهجيثتالعيمعلىالبدوىولوسطها

نىأملهخابولكن،الطموحينالفرسولينيينهمنهاتادمةلابدلمعركةبها

وقتلعليهااشتدإؤوجيرانها،تيماءمعممياستهوخابت،كلههذا

3(.ملكها

منحينأفيهألَامتيماء،فىتصر،"نبونيد،أقامفلقد،حالأىوعلى

منواحدفىونقرأ،لبابلخليفةغدتفدوكأنهاتيماءفيهأصبحتالدهر،

بلادوسطفىتيماءإلىالملكأواتجه:بقولهذلكعقالبابلىالملكنصوص

تيماء)"(أميروذبح،قبلمنيعهدلمطربقعلىالحملةمسيردهلاثر،العرب

%-:34.ص،كصةالفيمصرفىالترسحركات،مهرانديومىمحمي(1) r:هـوكنما

4".عا .p ;103-003 Herodotus, ,I e177,912أح."ه,M.Noth

فاكبقىوأنه،حكمهمنالرابعةالنةفىنيماهألىذب!نجونيدأنالباحثينبحن!!ترح)2(

أ!ظر:عثزةالحادتالنةح!تىالآتلعلى

045-434..J.Finegan, op. cit., .p;922-228 .J Lewy. HUCA,,91,4591,4691 p

561.ص،رالراقمصر،سالحالعزفىجمد)3(

(t)الأسبهدرية،276-287لم2،يمالقيالمربلاريخامهرانليومىمحمد:اليماء،عنلظر

.م4991
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فىاستقرثم،الإتليموفىمدينتهفىالمقبمبناولمكذبحكما،ْبسيفه

)1(.بابلقصوركبهماإلىوحولها،وفخمةرألعةالمديةهذهوجعلتيماء.،.

فىهناككانانماالرجلأنإلىيذهبآخر،اتجاهَاهناكأنعلى

5عامفىإلاهناكمنيعدلموأنهالمنفىفىتيماء، tIدعا.عندماا.مق

الىثاكفريقوذهبمحهأ2(،خلافهمتبلمنطالقدكانالذينوعاياه

لعبادةالقديمالمركزهوالمكانهذالأنتيماء،إلىزهبقد)نمانبونيدان

البابليةالآلهةوكل،)مردوكفوقنبرنيدجعلهالذىسين،5القمرإله

،-.الأخرى)3،

البابليةالإمبراطوريةفىجرتالتىالأحداثنإنإلأمر،كانماوأيما

منلديهاكانوالتىلها،الخاضعةالشعوببينعظيمدوىلهماكان

،الجديدةبابللسلطةالوتوعمحتحلانهيارفىتامليجعلهاماالأممباب

ومنالمنتصر،القوىاْكبرويقالىكبيرباملببابلأبعدواالذيناليهودوتطلع

كنبأقي-الثانىإشعياءعادةيدعىوالدى-الاسما!هولالنبىفإنثم

وهكدا،كلهللتاريخالوحيدالإل!ىالسيدبصفته)سرأئيلربئبتدخل

الميلاد،قبلوالسابعالئامنانقرنينمنالمستمرةالقديمةالنبؤأدمجت

ربأداةليكون،حكومتهمعالربوهبهالذىالملكأتةعلىفيها،كيرويق

إشعياءتنبأكما(،بالاسمولالأحايينأغلبفىيذكزوكانةإسرأئيل

الحظ.سوءومنتام)5"،وضوحفىالوقوعالمحتملبابلبسقو!لكذلك

وكنا:1331ص،الابقالمرجع،يخايبلبخب(1)

227..Oppenheim,2 in ANET;,6691 .p;314-313 .J Finegan, op.cit.; pول.مآ.

"،.28

(A..H Gardiner, Egypt of the Pharaohs,003.4 . (Y

(p..922 (rأح.!ه..!ا,JuliusLew, op. cit., .p;045-434 .J Finegan

،ا؟854،؟44)شعياء(4)

.1-5ا:47اضياء)5(
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إل،باإلىالمنفيينمنهذا،الثانى)إشعياءماكانإذانمَررأننتطيعلافإننا

ىأوعلىلاأأم،المجاورةإسانفىالتاريخيةالأحداثعننبوءاتهأماسعلى

فىالمنقيينلدىحسنأقبولاوجدتإنماالثانىاشعياءكلماتفإن،حال

)1(.أحوالهمتغييرفىلآمال!متويمادافع!كانتوأنهابابلْ،

)نبل،بابلاحتلالعلىالعزمعزمقداكيروشفإنالأمر،ماكانواًي!

قدكانانولعد،جدمقصيؤفتؤبعدجاء)نماالعظيمةالمدينةعلىٍهجومه

الإمبراطوريةسوىأمامهيعد،ولممختلفةاتجاهاثفىسلطانهمدفىبخح

كانوأنه،وفلسدنوسوريةالرافدينبلادفىبأملاكها،ْالجديدةالبابلية

هولموأجهتهاإليهيحتاجكانماكلوأن،سلطهفىعلو(أبعدأنهيعرف

يعدأنحاولقد)نما)نبونيدأفإنالوقتنفسوفى،بسرعةبهاالإطاحة

صورأتدملإعادةأخي!!جهد،فبذل،الوقوعالوشيكةالعاصفةلأتقاءالعدة

يتركوالم-مردوككهنةؤلكفىيناصرهم-الفرسولكن،البابليةالعبادة

كاشا-بالذاتبابلومدينةْ-البلادأنعنفضلاءيد،مالتحقيقوتتاله

.2(أهلهابينالمجابكاتوالثشارالإداؤسوءمن،الأمرفىتفاسى

فىمعركةكيرويقتاد،ق.م953عاممنكتوبربذانيْ"2وقرب2

الطريقةولهذهبالنار،"أكدأأهلواحرق،الدجلةعلىاأدهليمى،

11ونى،شجاعتهمخصومهكيروشافقد،البغيضالرعبمنال!مجية

الجنوبإلىالهروب"نبونيد"وحاول،قتالدوناسيبار،امشسلمثاكتوبر

قطعراكيروشمنْ"أعوانالرحلالبدوأنالاالصحواء،الىمتجفاالغرى

اكتوبر13اًو12وفى،بابلالىالعودةعلىوأنجبرؤالطريقعليه

والذى-االخائنك!*كلانأدامحانظ)جوبرياس،1دخل،.مق3إ5!

1)103.".,M.Noth, op.cit

(G..G Cameron, New (T154ا;.P.R.Dougherty, Records from Erech,,0291 No

111403..Lighton Ancient Persia, JAOS, LII;,3291 p
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ضدكيرويقخدمةفىليعصلسنواتعثصرمنذفارسإلىهربقدكان

وهكذا،معركةدون،كيرويققواتومعه،بابلدخل-البابليينتومه

بداًأممتوبر26ونى،ضباطهأحديدعلىنصر،"نبوخذامبراطوريةسقطت

أكتوبر92وفى،العالمملكجمروث!5الجدلِدالعاهلباسميؤرخونالكتاب

بهورحبطريقهفىالورودوفىشت،بابلنفسهكيرويقدخل،ق.م!53

حكومةعنراضينيكونوالمالذينالبابليينمنوكثير،مردوككهنة

الخائنوعين،المدينةلسكانالأمانالجديدالغازىوأعلن،)نبونيد،

الموظفونوأعيد،الجديدةبابلإقليمعلى(Sap9)سترابواليَا)جولر!اس،

بابل،ملك،القوىالملك،الحطمالملك,أنهكيروشوأعلنوظالفهم،الى

الأمورمقاليدانتقلتوهكذا،،)1(العالمأنحاءكلملكأكد،صومرملك

بلادلهخضعتماوعمرعان،كيرويقالىالجديدةالبابليةالامبراطوويةفى

الجديد.بالغازىوفلسدنموريةواعترنت،صعوبةبدونالنهرش

السبى:منLالعود()2

وتركيز،السيادةفىتغييرمجردالفارسيةالإمبراطوريةثاسيسيكننلم

أشورمنالعواهلسياسةفىجوهري!تغييرأكانوانحا،السلطةفىاتوى

الأهميةمنتهىفىامرذلكوكان،لهمالخاضعةالشعوبتجاهلالابل

إن!ا-بعدمنوالبابليين-الآشوريينالملوكانذلك،لاسر!ليلبالنسبة

السكانوضعطريقعن،ذلكأمكنهمكلماسلطتهميوطثواأنحاولوا

الطقاتوترحيل،وصايضهمتحت،لهمالخاضعةالأتاليمفىالوطنيين

الإمبراطوريةدين)دخالعنفضلاهذا،أخرىأقاليمإلنمرتبةالأعلى

)1(.R..W Rogers, Cuneiform Parallels to the Old Testament, London,,1291 p

;381-Herodotus,;FF188,178,I.A .L Oppenheim, ANET, .p;F315 .R Ghirsh

enguin Books), 5491 ." ;132-131 .A .T Olmstead, History of theحمأا!أ،mn

-PersianEmpire, Chicago,,0791 .p;51-05 .R.A Parker and W.H. Dubbersti

0110en, Babylonian Chronology, .B626-.C.A.D ,45 ,4291 p
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كانواأنهمولو،المحليةالأديانجالبإلى،الأتاليمعواصم!ىالرسمى

،هدهالتسامحسياسةنىالفرسواستمرما،حدإلىمعهميتسامحون

الملكُ،ضضفىمركزةكانتوالتى-الفعليةبالسلطةاحتفظواولكنهم

.اًيديهمأا(فى-الموظفعنوكبار

فىأى-كيروسقحكممنالأولىالسنةفىنهأ)2(التوراةفىونقرأ

عامفىآخروبمعنى-الجديدةالبابليةللإمبراطوريةحكصهمنالأولىالسنة

اليهودمنللمثفيينبالسماحالملكىأمرهكيروشأصدر.مق953/538

كيروشدنحالدىالسببولحلذلكأ3(،فىرغبواإن،اورشليم%لىبالعؤ

احتلالعلىساعدنهقدبابلفىالبهودبةالجاليةأنهذا،أمز)!داؤالى

فىبهوديةجاليةوجودفىراىقدالفارمىالعاهللأنوركما،المدينة

الموالىالحزبتجا.فعالاتوازئاسيحصكللإحسانهبوجودهاتدكفلسطين

فلسطن)4،01ضثونفىبرزطالماال!ىللمضربعش

خربت،التىديارهمالىالمحودةبينواثزقدالمنفينأنْوببدوهذا

الرثي!سيةالنثيجةوكانت،المنفىأرضفىأقاموماالتىتلكفىالبقاءولين

قدمنهمالكثيرونكانفقيبابلة(فىبقيتقداليهودىالشعبغالبيةأن

تركفىطودلاوافحرفيها،أصولهموامتدتالبابليةالتربةفىتأقلموا

المدينةفىالخريةالقفارإلىليعودوا،الرابحةوتجارثهمالخصبةحمْولهم

أولمس!تد-الأمربكىالمؤرخءسممطفيما-الصبمنكانوهكذا،المقدسهء6(

هضابأجلامنالخصبةبابلاغتنوا،أنبعداليهود،يتركبأنالضوقع

)1(32."..M Noth, op.ciL

*..اا-ا:اكدا)2(

5(0;53 .S.A Cook, op. cit., p..904 (rح."هول."ه.حأ01هـ

.242ص!ابق،المرجع،حىيخلب)4(

,N.Sokolow.ه"ول601.0)5، History of Zionism, Vol

365.عى،الابقالمرجع،دهـرأتول)6(
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زعصاءأنإلىيذهبمنالباحثينمنهناكإنبلالجرداء)1(اليهودية

وهكذانفسها،أورشليممرتبةتفوقمرتبةفىبابليضعونبهانإنماالمنفيين

أتدممرحلةعنيذكر،بارونو-)سالو-الصهيونىالأمريكىالمؤرخ.نرى

تتلىأنعلىأصرواقد"بابلفىالمنفيينزعماءأننسبيَاالعودةمرحلةمن

ئبل،بابلحكماءصحةأجل"منالصلواتاليهودسبىبلدانجميعفن

البابليينالروحييناليهوديةلآباءالمادىوالرفاءالعددألاحوتدآخر،شىءأ!

ومن،والنبوءةالحكمةمصدريسكن-بابلنىأى-هناأنهيؤكدواأن

)2".شعبهعلىالمتألقاجمبيلي!ثع-الفدسامنوليس-بالذاتبابل

أسماءورودبدليل،همحيثالبقأءالمسبيينأغنياءفضلوهكذاْ

الأسماءهذهالعهد،وكانتلذلكالتجاريةالوئائقنىمتكررةبصورةعبرانية

على-قبلمنأشرناكما-مراكزهماهموكاشا،آلهةأسماءمنمركبة

الاندماجاوقاوموبقواالذينهؤلاغوكان،بابلشرقجنوبالخابور،نهر

المقيصيناليهودأى،،*صكمةأ!االدياشبورا،بعرفباأبزادأولبالسكان

01(0141الثتات،)3(ايهوداوئلسطنخارج

42،.يقدمانا،وانحمميا)عزرا،فإن،كلهذلكوركم/لا riرقصَا.

قورنماإذا،فيهمبالغ-حتىفيلبيرىْفيصا-رقموهو،للعاندين

سيسلهـىفيماالف)45نحمةألف58وهوالمسبييقبمجموع

الجمعتسبقالثىالمفصلةقوألمفىجاءمامعيتفقلاأنهكماL((روثأ

بصوؤمم-العودةأى-الدعؤلهذهاستجابواالذينرلابد.أن،النهائى

الأرضفىجذورلهمتكنلمالذينومن،الناتمةالعناصرمنرئيسية

.4()الجديدة

(1)-7.5.".!.91.A..T Olmstead, op. ciL, p

)2(25..Salo.W Baron, A Social and Religions History of the Jews, ,V .N,5791,.Y p

442َ342ْعى4الابقالمرجع،حىفيلب)3(

)4(53..C.Roth, op. cit., p

66.:7هـنحميا،2:6صراوانظر:!243عى،الابقالمرجعحى،فبلبْ)5(
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وطثهمjكبيرأترحيبمايجدوالمالعائدينهؤلاءفإن،حالأىاعىو

البلاد،تلدًْفىاستقرواتدالساميينمنآخرينأقوامَاأنذلكالقديم

بعينتنظرالقبائلهذهوأخذتفيها،والعكللها3اكأبحقالأرضوتملكوا

تلكولولا،وحقوقهمبلادهمعلىمغيرينخالوهمالذينأولئكإلئالمفت

لما-،فارسأعنى-العالدينتحمىكانتوالتىلهمالصديقةالقويةالدولة

..1(فلسطينفىيستقرو)أناستطاعوا

.ا،"المعبد:بناءإغادة13-

)558-الثانىكيرويقأصدرهالذىالملكىالمرسومفىئقرأ

الجديدةالبابليةللإمبراطوريةحكمهمنالأولىالشةفى.م(ق053

)نماالفارعىالعافلأن،)2(أورشليمإلىاالمنفيينبعودة.م(ق)!53/538

بهانتحيث،السابقالمعبدمكاننفسفىاورشليممعبدبناءلإعادةأمرتد

منالجديدالبناءنففاتتكونوأنلمالقرابينوتقدم،الدينية-الاحتفالاتتقام

يعيدانماالملكىْالمرسومفإنوأخير،-العامةالخزانةمناى-،الملك"بيت

اغتصبهاقيكانالتى،الثمينةالقديمالمعبدمتعلقاتكلالجديدللمعبد

عامنىالمعبدوتدمير،المقدصةالمدينةعلىالاستيلاغعندنصر،"نبوخذ

عليهااستولىالتىوالأسلابالغنائممعبابلالىأحضرهاثبم،.مق587

السبىيهودبهاتبرعالتىالأموالعن،فضلاهذايهوذا،منالبابلىالغازى

...-!01الجلإيد)3(0للمعبدالبابلى

محليةعبادةامرنىبنفشهاكيرويقتدخللم:الآنالبداهةسؤالودلعل

علىاستيلائهمنقصيزفترةبعد،ْالعظيمةإمبراطوريتهح!ودنف!نعلى

.265عى،السأبقالموجع،دجمدانتولا.(1)

انظر:القرار.هذاصحةحرلالكوكيثيرمنفاك)2(

،110ms, ,6918 p F80ا.E Meyer, Die Entstehung des Jude

(r)اكدا:%-WP*-.r ioiكذا:

.703-603.S..A Cook, op. cit., .p;904 .C Roth, op.cit., .p;53 .M Noth, op. cit., p

http://kotob.has.it



-249-

طريقعنإليهوصلتبلادداخل،الجديدةالبابليةالإمبراطوريةأملاك

؟.قبلمنيرهالمأنهرغم،المذكورةالإمبراطورية

رتهمبا:إلىبالتاكيديرجعلاهذاكيروشتصرفأنفىلاريب

الذيناليهودبعضأن،بسهولةإدراكهيمكنالذىالأمرولعل،الئمخصية

فىالقديصةالدياناتتجديدضاهدواوالذين،بابلإِلىترحيلهمسبق

الإمبراطوريةحاكمأنحقيقةإلىالفارسىالبلاطنظرلفتوإربماميزولوتاميا،

وأنه،الآنبناؤهيجددأنيجبالذى،أورشليممعبددمرتدالجديدةالبابلية

المعبد.هذامننهبتالتىالمقدسةايأشياءإعادةالممكنمن

البلاد،فىبقيتالتىالقبائلعنفضلاللحنفيين،بالنسبةوأما

أمرلمالمعبدتجديدكانفقد،القديمةاإمرأليلمنالمتفرتةالأخرىوالجماعات

مركز،أورشليمكاشاالتىالفيدراليةالمركزيةللديانةبالنسبةأساسيةأهميةذا

بتقاليدها.بسرعةتعلقتالنىلإصر،ليلمركزمومازالت،طويلةلفتزلها

كيرويقأنالىيذمبمن.مناكانالىبالإشاؤالجدرومنولعل

وسيلةبأيةيشرولم،أورشليممعبدبتجديدأوامر.رسميةايةيصدرلمالثانى

كيروشبشخصالثانى)شعياءربطهاالتىبالاحتياجاتيقومسوفبأنه

النهلالئالتغييرفىيؤثرانعليهكانالذىوهوالإلهيةالعنايةمنكمبعوث

تغييرفىالأملانمنالركمعلىأنهفيبدوذلك،ومعالثاريخ،فىالحاسم

هناكيكنلمبظهووكيروث!،ارتبطتدكانالذىالموتفوتحسن،أساسى

كيروشأدطتصديقبمكانالصعوبةمنأنهالبعضوجدوقد،كتابىأمرأى

اتخذهالذىالأمر،العامةالخزانةمنالمحبدبناءإعادةتكونأنعلىوافقتد

سفرنىجاءالذىالنصمنالمقتبسالقرارصحةضدكحجةالبعض

rعزر:'IAه-.)

المحليةالدياناتأحوالتحسينسياسةمعيتفقإنماالعملهذاغيران
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حالتناوفى،الض!رورةحالاتفىالدولةمنماليةمساعدةتقديمطريقعن

العاهلأنذلكالذكر،الآنفةالمساعدةلتفديمخاصسبببوجدإنماهذ"

عند،ون!بهالمحبددئرقدانما.م(ق06-562)5نصر،"نبوخذالبابلى

الفارصعىالعاهلأنوبما،.،مق587عامفىالمقدصةالمديةعلىاستبلا"له

تبنىالذىأنهعنفضلا،البابليةالدولةلحكمالوريثهوالثانى"كيروش،

لقيامهوجيهسببفهناكئمومن،الدينيةللشئونبالنسبةمعينةسياسة

مكمانأكانإنماالمعبدأنجاشبالىهذانصر،،انبوخذأخطاءلإصلاخ

الشرعىالخليفةنفسهيعتبر،الثانى"كيروكأكانولماالسابقةألملكيةللعبادة

وهكذاالمعبد،تجديدتكاليفعنالمسئولاذنفهو،السابقينيهوذالملوك

بشأنتوجيهاتهعنفضلا،بذلكأوامرهيعطىأدطاللائقمنفقداكان

.الجديد)1(البناءأسلوب

نرىبعدوفيماالمعبد،تجديدإلىخاصةبصفةكيروثىمرسوموبشير-ا

لقصةسردهفىالعبريةباللخةالحادثيحمجلالعبوانىالحولياتكاتب

المعروفالنصعلىذلكفىمعتمدلمالنفى)2(،فترةبعدالجديدةالبداية

يفكركانإنمالأنه،العودةحرية-المنفيينومنحالمعبد،تجديدبأمروالمرتبط

مهجوؤخرائبكانتوالتى،أورشليممدينةودخاصة،القديمالموطنفى

لإصلاحسلطاتهاستغلقدكبروشاناستنتجقدانهالمحتصلفمنثمومق

اوجهةوأن،المهمةبهذهللقيامالوطنإلىبالعو،.ةللمنفيينوالسماحالمعبد

فىبقىقدالسكانمنصغيرآجزء،أنإلىتتجهكانتإنصانظره

ولاياتفىبقيتالتىالأجنبيةالعلياالطقةتلكفينضلا)3(،فلسطين

المعبد.بناءإعادةفىتشتركلموالتى،إسرأئيلمملكة

بكنلمذلكلأن،النفيينعودةيذكرلمكيروثققرارإن،الواقعوفى

)1(803-703..M.Noth, op. ciL, p

(r)ثانملوك)3،.2-4:اكراN 2 ! To.
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تدإنما،القبائلمنالرئيسىالجزءلأنذلكالمعبد،لتجديدبالنسبةضروريأ

تخريببعدحتى،المقدسالمكانفىالدينيةبالخدمةللقيامالبلادفىبقى

كانإنماالقبائلمنالجزءفهذاثمومن،سليمانلهيكلنصر()نبوخذ

وللادأورشليمإلىالمنفيينمنكئيريرجعلموربماالتجدبدعلىقادرلم

أىوعلى،تهمعوطريقفىعقباتأيةيضعرالمالفرسأنرغميهوذا،

ررىفيماألفَا)أربعينكبيرميكنلمالعائدينعددأنالمفترضنمن،حال

بذلك،تسمحتكنلمنفسهانلسطنأحواللأنذلكروث()1(،م!يسل

بعد،بناؤهاأعيدتديكنلموالتى،دمرتالتىالكثيرةوالقرممطالمدنبسبب

2(.كبيرةبدرجةخرائببمثابةماتزالكاشانفسها،أورشليممدينةإنبل

وصف"شيشبصرأيدعىشظكيرويقفؤضنلقدالأمر،ماكانوأيما

منذأورثمليممعبدمننهبتالتىالكنوزيأخدأنفىيهوذا،)رئيسبأنه

المعبد،تجديدبمهصةيقوموأنأح!،)بل،الإلهبصعبدوحفظت،قرننصف

المعبدأساسبوضعيقومأن،حالأىعلى"شِيضبضر،علىوكان

.الجديد)3،

)4(،الثانىكيروشقبلمنوالئاكانبأنه)شيشصبصر،وصفوئدهذا

المركزنحددأنعليناالس!لمنفليسذلكومعيهوذا،)5"،"رئي!سوأنه

التىيهوذاولايةعلىحاكمماكانوهلهذا،)شيشبصر،يشغلهكانال!ى

هAAأمجديد،منتكوينهاأعيدتدأنهاأو،مستقلةكولايةبقيتتدكاشا

الإقليميةالإدارةتحتكاتالتىيهوذا،فىمالجهةمساعدأحاكمأكان

منكثروليس،الحاكمعندعاديةلوظيفةشاغلاكانأنهأم؟للسامرة

للأوصافطبق!،وتجديدهالمعبدكنوزعودةعلىيضرفخاصوكيلمجرد

)1(53.،05.C.Roth, op.cit

وكذا:5:14-116)3(فيرا

5:14.)؟(كدا

)2(

ا:8.)5(كرا

803..p.هه0ءأحا,M.Noth

53..C.Roth, op. cit., p
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إعطاءالصعبمنأمشلةتلككل؟15()5:عزراسفرفىجاءتالتى

تفويضاأعطىتدانماالثانىكيرولقأننعرفهماوكلعنها،حاسمةإجابة

)1(.قرارهلتنفيذمحددأ

البابلىاسصهمنلمدوكبا-الرجلناٍهذا؟.)شيشصر،هومنثم

شاكلتهعلىممنالآخرينفبلمنفيمايهودي!كانوربمافارسيما،موظف!ليس-

للحكومةبداوتدبابليَا،اسمَايحملكانالوقتنفسوفى،بابلفى

العبثليمن،المهحةبهذهللقيامالمنابالحضأنهلآخرأولسببالفارلمعية

الأيامأخبارسفرفىذكرهاجاءمعروفةأخرىبضخصيةتوحيدهنحاولأن

الملكابناءرابعأنهعلىيظهروالذى)شناصر،تدعى،18:)3الأول

نوحديجعلناماحقيقةيوجدلاأنهوركم)يهوياكمن،)2(،المنفىاليهوذى

عننعرفلابأننانعترفأنالمستحسنمنوأنه)شناصر،ب)شيضبصر!

)5:عزرانصنىعنهجاءالذىالقليلسوىهذا)شيضبصرأشخص

الملكابنأنهإلىيذهبمنالباحثينمنهثاكفإدط()3(،-16ا4

اعتمادلمربما،)4(المالكةالاُسرةمناميرأنهإلىيذهبومن،)يهوياكين،

يهبرذا،)5(.)رلًيمىأنهمنالتوراةفىجاءماعلى

أنيمكن،فلسطنإلىالمنفيينقوافلعودةنيعدالأمر،كانماوأي!

تبحثأعاللةكلوبدات،الأرلىاًماكنهملافىتفرتواقدالقومأنالمرءيتصور

تجمعوا.!بعدفقداذلكورغمسابقَا،تصتلكهاكانتالىالأرضقطعةعن

الحفلمناسبةرفىالمعبد،فىالمقدسةالشعالرلإعادةأورئمليمفىذلك

)11.0917,5191,07 p!اط,M.Noth, op. cit, .p;903 .K Galling

(Y)فى)يهوياكيبن،ىاليهوالملكصراح.م(ق56)562-.،مردوخأوبلاالبابلىالملكاطلق

',C.51Roth.وكذا:13ا-25:27لان)ملوك.مق563عام op. cit, p

M.Noth,."هأحع،p.3ال!؟-1لا.(3)

!4)904..7.،!3ambzidge,,6591!لp.S.A Cook, C

(o،2:8كدا.
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ببدايةبعدفيماعرف)والذىالسابعالشهربدايةفىيقامكانالذىالديثى

الهيكللإقامةتمهيداالمهدمةالساحاتوسطمنالأنقاضإزالةبدأت(العام

تنقطعلى-القرنونصفقرونثلاثةومنذ-اللحظةتلكومنذالجديد،

مساء)1(.صباحوالمتواليةالمنظمةالتضحية

الجديد،المعبدأساساتأقيمت-العردةمنعامينولعد-رهكذا

والبلاداورشليمنىالسىءالمرقفبسببترتفماسرعانالعملولكن

بعديحنلمالوقت)بأن،ننادىجديدةدعوةبدأتفقيثمومن،المجاورة

الخاصة،بأمورهممشغولينيزالونماكانواالقوموان،،يهوهبيتلبناء

فىبعب!ق-نرالماكانمنهمبعضَاْواًن،،لينهآلإلابصنلهلارجل)وكل

أورضليماأنفيهشكلاaفالذ،ثلةكانواربماأنهمورغم،بكسورة""منازل

وأن،العطفيشضونقوميسكنها،خربةمدينةكبيرحدإلىماتزالكانت

المآسىتلكقمةعلىوكان،ذلكمنبأفضلتكنلمالريففىالقرى

كلهـكزرنالأهالىجعلمما،للغايةفىءحصاديتلوهاالتى)المجاعة(

يلمسهاأندونالأساساتبدأتوهكذا،الصخصيةمتاعبهمفىاهتصاماتهم

نهائي!2(.المعبدتجديدفىالعملوتوفَاحد،

إلىحاجتهبسبب،أورشليممعبدبناءإعادةفىالعملتوتفوهكذا

أنمدفىالمهدمةأورشليمكانتوالنى،العاملةالأبدىمنكبيؤاعداد

فضلا،ئليلةجدكانتالفارسيةالمعونةأنكمابنائها،لإعادةاليهاالحاجة

شعب)كانإذ،التوقفهذاعواملمنكانواإنمايهوذا،جيرانأنعن

ضدهمواستأجرواالبناء،عنوبذعرونهميهوذاشعب-سخون"أيدىالأرض

داريوسملكوحتى،نارسملككوروشأيامكلمضورتهمليبطلواشيرين

،)3(.نارسملك

)1(53.(3..C Roth, op. cit.,:،كلىا)p-o j.
(C)031وكنا.1-1111:صبى..M.NoLh, op. cil., p
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"كيروشقضىحتى،أساساتهغيرالثانىالمعبدمنيبنلموهكذا

علىالطورانيينجحانليهاجموهو،.مق053عاممنشتمبرفى،الثانى

الذى،.م(ق053-522)،الثانى"قمبيزولدهوخلفه،ال!ثماليةحدوده

المتعلقةالمشاكلبصبب،أبيهوفاتبحدانتضرتالتىبالاضطراباتانشغل

هناومنهامَا،دورآ)صسمروس()بريديا،أخؤفيهالعبوالتى،العرشبوراثة

يجعلأو،بالضعفقوتهيهددمالكبعنفيكبحأنعلىالعزمعقدفقد

)بريديا،اغتيالتمنقيثمومن،تحتهمنيهتزعليهيجلسالذىالعرثى

غيرعصرهأا(،عرفهاإبراطوريةكبرالوحيدالحاكمليكونالبملهوخلا

منعامأعسرستةولعد-وهكلاليهود،منفعةذاشئَايقدملمنمبيزأن

سورية،فىقمبيزمات-المحبدبناءلإعادةالأولىالبدايةولعد،كيرويققرار

عندفلع!طينشمالفىربما،"التحقيقوجهعلىمعروفغيرمكانفى

دمشى)2(.عندوربما،الكرملجبلمنممربهعلى)أكب!انا،أو"ألبطانا،

Jنهوزعم،)يرديا(قمبيزبشقيقشبههشدةالماجى"جاوماتا،و)ستغل

فقيثمومن،حكمهبدايةفىقتلهفدقمبيزكانال!ى،الحقيقى)برد!ا،

نىبابلفىملكماأصبحثمق.م،522عاممنمارس11نىالثورةأعلن

جميحفىبهالاعترافتم،.مق522عاممنيوليهأولونى،أبريل14

أوقفلأنه،وبارتياحالمزعوما"برلِدياهالقومتقبلوتد،الإمبراطوريةأنحاء

)ذطويلا،يدملمحكمهنفاٍزلكومع،سنواتثلاثلمدةالتخييالضر،لب

نىوبخحوا!ستاسبسأبن"دارابزعامةالنبلاء(منسبعةاجتمعماسرعان

علىملكماادارا،رأصبح،.مق522عاممنسبتمبر92فىعليهالقضاء

..)3(.فارس

,M.Noth,"لة!لأفلةط!!ا)عاهها.يكل.!.136(1) op. cit, .p;311-031 .R Ghiishman

(2،91,Jews,XI, ;3,2 Pliny, V1ع!لاlerodotus, 1+0 ;64 Josephus, Antiquities of

(A..T Olmstead, AJSL, LV,,3891 .p;493 Herodotus,،! 16F; .G.G Came- (r

.Ton,AJSL,,4191,MVL .pF315
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،سليمانهيكلبناءإعادةفىجديدمناليهوديداعبالأملولدا

إعادةعنيتكلماحجىأاالنبىبدأ،.مق052عاممنالثانىالنصفوفى

فىالتوراةثشيرهذاوإلىخرابما،يزالمايهوهيمتبينما،الخاصةالمبانى

إلى!4إنعمانا.بهلرابهضونوأنتم،خرابهوالذىبيتىأجل"فحنحجىسفر

كلتها،اودعوتالأرضومنعحشا،الندىفوتكممنالسماواتمنعالذابيته

الزشاةوعلىالمسطاروعلىالحنطةوعلى،الجبالوعلى،الأرضعلىبالحر

أكعابكلوعلىالبهائموعلىالناسوعلالأرضتنبتهماوعلى

1أاليدك،9 1 0 :. 1 0 c-ا"

ا)9511-ازكريا،1النبىبدأْكذلكق"ةم951عام.بدايةومى

ا(،.وكان7-6:اْ!:ا)زبخريافىالمضجلةوؤبا.عنيتحدث.م(18ْ!ق

"بناءإعادةضرورةفىى-.م(ق052عام)حوالىحجىكانكما-زكر!أ

بمثابة،.م(قi)522-86،الأولداراiعضربدايةكانتوهكذاالمعبد،ْ

علىغاضبَا)سرأئيلرلب)يهوه،لقد.كاني!ودْ،بالن!ب!بة"الى3جديدعضر

غيوؤا"علئ،.مدينتهالىوعاد،ءذلكعنالإنكف!ولكنه،لاإسرأئيلشعبه

مستقبلفىالفوميداعب.الأملد!لدأ،عودةبلاالبؤسسنينوائتهتشعببما،

،لا00،1نرب)2(0

الربًْخكمالئظارمجىءفىْؤزبهريا-حجى-النبئافيكانوهكذا-

مهما.وكاذ،الفترةتلكسادثالتىالاصطراباتبقدوفهأنذرتالذممما

كلاإلأنذلثأنعبدأبناءيعادأن-الظزوتظل!ْكلازافيلاإليفما"-بالنسبة

،.ْفئْأورشليمالمفدشبالمكانْباتصالهإلاالرفيْأوجوديدركلاالنبيينمن

القرنينَأنبياءعنيختلفانإنحاوزكرياحجىفإن،العف!لدىالامتمامولهذا

.-خأصةبصفةبحجىحإولنجمَد3ثبمومنالميلاد،،اقبلوالسابعالثامن

ا،"10،1:،9-ا12جى)1(

S.041..A.-لاوكذأ؟ابدماْوماا:2بغدها14j.1)ازممر!ما،2( Cook, op. cit., p
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ق-م052ِعامنهايةفىالمعبدبناءفىالعملاستئناف

ظيَئبلبنMزرئابِله5الفارصيةالحكومةأرسلتالأثناءتلكوفى

ممبرايهوباكينبن)يهويابهين،للملكالأكبرالخنيدوهو-الداودى

إنليحىكحاكميعملفارسئا،موظفابوصفه4أورشليمالى-)شألنتئيل،

فىجاءلماوطبق!السامزوالى)مرةتحتِبعملتابعكحاكمأويهوذا،فى

ذكرهالذىهو،خاصبوجهازرئابِل،فإنبعدها(وماا:)1حجىسفر

نفسمن12(:)1الفقؤفىجاءلماوطبقَاالمعبد،بناءبإعادةالنبىحجى

أقصىاليهينسبالذىأنهعنفضلاالمعبد،ببناءأمرالذىهوفإنهالسفر،

والزعيمداود،د!توريبثكذلثهوئم،الاْمانىمناليهالوصولامكنما

الإمبراطوريةفىموظفَاالاليس،نفسهالوتتفىولكهريهوذا،أورشليمنى

ملكفهوالميلاد،فبلوالسابعالامنالقرنينأنبياءلنبواتوطبقَا،الفارصمية

ليصبحاختاؤقدالرِبأن02-23()2:حجىسفروشجل،المستقبل

مبعوثيكونسوفالربمملكةفى"زَرئابل،انبعنىربماذلكواناللّه،اخاتم

أخذالذىالقصربنالصوفومختاؤوخادَمهيهو؟،توةورمز،الإلهيةالعناية

ه!اداود،نسلمنالممسوحالأميرالمسيحوسيكون"يهرياكين(جدهمن

ووضع،لزَرئابِلالإلهىالتعريفىعنفتحدثنبوءاته،فىحجئزكرياتابعوفد

()3(.69-14)زكرباللمسئقبلكملكرأسهعلىالتاج

انبياءمننر!دةحالةمىإنما،هله"زَرئابِل،حالةفإنالواقعوفى

،ألاه*ولop.ciL,312.05-311وكنا:ا:12-514حجى11،

3:2،18)عزرااش!ألنئهل،اين،بايكنىالمولود5أر،بابلزرع5منا.كادىاصم،زربابل)2(

5112،45:احجى12:11نحميا Iىمن%:u)?,roقاr.i (rv: rنفهمأنولحنطع

أخا.ولحل،ذركةورونماتضألتهئيلان(-1791)3:الآوللأياماخبارصفرفىوردمما

قاموس:-0106لظر25:5).تيهْ.ابخامرسحبلأخيهنلاواقامدامرلهتزوجتد"فداكا،

.425(لمإالمميسالك!اللا

)3(55-54."....S .A Cook, op. ciL, .p ;411 .M Noth, op. cit., p ;312 .C Roth, op.cit
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ومن،بينهمموجودتاريخىشخصفىالمنتظر،)المسيا،توقعألىيشيرون

الئىالتفييرعنالبحثنىالغردمةالل!فةإلىيشيرإنحاهذاانالواضح

الأنبياءرؤياتاثيرمدىنعلملافإننا،حالأىولحى،التاريخىالمو!ففى

السمهلمنولكن!،إزربابلفىالمركزوالأملوزكرياحجى،عنهاعبرالتى

وربصانفسها،أورشليمفى!طمتينكانتاوالل!فةالصبرنروغنتصورأنأن

الآمالتلكفإنأمر،منيكنوم!اكذلكالريفتقطنالىَالقبائلمن

الأمور،يعيد،اعؤجمايقؤمداود،نسلمنملكعلىمعقودةأصبحتالتى

كمافجأةفاختفىأزربابل5علىولالاأ!بحتقدإنما،القديممجراهاإلى

موضعيزالمابسببالأحداثمسرحمناشيشبصر،)1(تبلامناختفى

قدالساموةحابهمأنإلىالبعضذمبفقدثمومن،الباحثينبينخلاف

بذلك،علضاالفارسىالبلاطفأحاطلمبهوذا،أورشليمفىيدوربماعلم

الاستقلالإلىيسعى!يرموظفانهعلى")زربابل)بعادتموهك!ا

بناءإعادةفىتمانعلاكانثالفارسيةالسلالاتالأنذلك،الولاياتلإحدى

ومنالمقاومةيستوجببلالتفكير،بستحقنأمرجديدشيقإتامةاماالمعبد،

الطموحتطعاتهعلىلهكعقابعنيفةلنهاية"زربابلاثعرضنربماثم

عنى،)2(الفارسيةالإفبراطوريةعنمستقلا،أورشليمئىجديد،عريقلإتامة

بسببكانربحا،1زربابل5اختفاءأنإلىيذهبآخر،اتجاهماهناكان

!ا.ْ.ا30(الكهنتماأودينيينهالتنافس

)المعبدالهيكلبناء)كمالفى)زوبابلأبخحفلقد،حالأىوعلى

زعيمالأولوأن،مخثلفانأنهماهـجع،من،نفط،لازربابلههو"شئ!بصرأن!جعمنهناك)1(

وكدا:2،5هلما4المقيسالكتاب)تاموسةداراعدفىوالئانىكيروشعهدفىالعثدلش

S..A..041.،*1،لا Cook, op. ciL, p

01،كذا:1-464466ص،السابقالمرجع،"مي!يلبخيي)2(!

3،.33..M Noth, op. cit., p

()1741412..S..A Cook, op. cit.; p
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الملكحكممنالسادسالعاممنآذارشهرمنالثالثاليومفى(الثانى

البناءوكان،.م(ق515عاممنمارس1.فى)أكط،الأول)داواالفارسى

وقد،وتكلفةفخامةمنهأقلكانلكنه،الأولالهيكلمنأضخمالجديد

،السكانبهاتبرعالتىبالجواهرورصعالأرز،خ!شبلثييد.فىاستعمل

لأنخاليَاكانالأقداسفدسأنغير،صرقتالتىأوانيهبعضاليهوأعييت

اختفى)1".قدكانالعهد،)تابوت

جديدمنفيهتشأنفأنيمكن،دينىمركزلإسرائيلأصبحوهكذا

بالنسبةحاسمةأهميةذاكان)نماالحدثأنولدهى،سليمانمعبدتقاليد

الكئيرونوأصبح،السياسىاستقلالهافقدتالتىاسرأليلفىالحياةلمستقبلى

يجمعكانالذىالودىالتحالفوأصبحيهوذا،عنبعيد،يعيضونأهلهامن

فىالملوكعصرفىيعبرعتهكانأنلعدنكزمجردعشرالاثنىالقبالل

هوأورئ!ليممعبداعتبرفقدالآنوأما،مختلفةبأشكلالالتابوتمركزأورضلينم

للحياةالحقيقىالمركزاخرىمرةأصبحانهكما،الشرعىالوحيدالمعبد

كركزالذىالعطمإلدينىالمجتمعهىذأكوتتاسوائيلوكانت،يةاليهؤ

)2(.الخرابهداحول

يمثلونأورشليممعبدحولالمتجمعبنهؤلأءأنبعنىلأهداأنعلى

ماتزالكانت،القديمةالقبائلمنالباتيةالأجزاءأنصحيح،القديمMسرائيل

أخرممط-جماعاتهناكأنكذلكصحيحولكن،القبليةجهاتهافىتعيق

الواسعة،الفارسيةالإمبراطوريةمنمخعلفةأنحاءفىانتشرتاكبر-أوأصغر

كانتالتىالقبلىالتحالفعوامل)حياءالمحشحيلومنوراءها،وفيما

لتيجةندثرتماسرعانأنهاغير،الملكيةتأسيسمندمظاهركثيرةفىمحددة

،كلا:1015،لم2المقصالكتابتاموص6155:!را()1

p.055ههـ. ;314 .C Roth, op. cit, .p ;54 .S .A Cook, op.cit4ول.طأهك!,هه0ءاهـ

(M.Noth, op. cit., .p.314 (Y
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مقباقيَا،يعدولمالميلاد،قبلالثامنالقرنمنتصفأعقبتالثىالأحداث

الماضى،فىيشغلهكانالذ!المقدسالمكانباسثشاء،شيئ!التابوتمخلفات

وتجمعتللعبادةمكانأممونهفىتنحصرالوحيدةأهميتهأصبحتوالذى

فىبقواالذينهؤلاءمنضيقةدائرةنىدينىبهمجتمعحولهاعمر!ليل

وهمDiaspora)الدياسبورامناوعمعدائرةوفىإليها،عادواالدبنأوبهوذا،

فلسطيند(.خارجالمقيموناليهود

..م(:ق)445-433لحميا)4(

ساعدتهوقد،بابلنىالمنفيينأحدصلبمنينحدرنحمياكان

الفاوسيةالمدينةفىالملكيةالكأسحاملوظيفةفىبعملاانعلىالظروف

الاتصالعلىساعدهمما،)2"،التوراةفىوشوشان)شوشة)سوسة،

وفى،نفسنه.م(ق)465-424"الأول"ارتاكزكسيىالفارسىبالعاهل

الوسيلةعنلناومعرونَانريدلممثالاهذه)نحصيا،ظروفتعدناذاتهالوقت

وربما،فلسطنبأمورالفاوشىالملكاهتمامعلىبهاالحصوليمكنالتى

البلاطفىماضاباالىوكلالذىالوحيدالمنفنهو)نحميا،يكنلم

4.الفارسى

علىيتر!دونكانواممنيهوذاإلىالعائدينبعضاناالتوراةفىونقرأ،

قدمواانما-فلسطنمنالعائدبنوالحجاجالزوارعنفضلا.-،"سوسة

أورش!ليم،تسودماثزالكانتالتىالسيئةالظروفعننحمياالىئقرير!

منكبراالجزءعنفضلا-وبواباتهاالمقدسةالمدينةاسوارأنكيف"

رضىنحمياواستغل،،والغرابالبومفيهاينعقخراب!ماتزالكانت-منازلها

مهـمةفىإرسالهوفىبل،القدسبزيارةلهالسماحفى،عنهالفارسىالعاهل

رصمميةبخطاباتنفسهالوذتفىومزودماسوارها،ليجددأورشليمالىرسمية

أول.11315-3140.4،

.803دأليالااه:اائحمها)؟،
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علىالمشرفينعنفضلاالنهر،وراءماولاياتحكامعندمهحتهلتس!يل

اورشليمتعانىوالتىالبناء،لعمليةاللازمةبالأخئحابلتز!بدهالملكيةالأملاك

واضحلأا(.نفصأمنها

،الأولاارتاكزكعميسحكممنالحسر-كأالعاممننيحمانشهروفى

عسكرىبحرسأورشليمإلى)نحمياهوصل،.م(ق445عاممايو)أبر-ل/

فحسب،الخاصةببعثتهأورنمليمفىنححيايظهرولموضباطهـا،الخز)نةمن

الملكعليهبهأنعم"2Tirshata)ادرش!لاهرسحىبمنصبظهرلانما

المدينةأسراوحولودار،جوادهركبوصولهمنأيامثلاثةولعي،الفارسى

ومناحنانى،،أخيهمنسحعهماكلأنوتكدله،المرافقينبعضمع

ونصفقرنمنذحدثماوأن،تصام!صحيح،بابلالىاورشليممنالعالدلن

ندفالحصون،كانكماباقهوانما،المقيصةللمد!ةوندمبرخرابمن

ومنلها،-سثىحالةفىلأبوابوامدمتوالمنازلدمرتوالأسوار،خربتَ

الحملعآعنوأبلغهم،المدينةفىالبارزينالموظفعننحميااستدعىفقدثم

بناءلإعادةيتخذهاسوفالتىوالإجراءات،الفاوسىالملكللا.خؤلهاالتى

الكهنةمنشديدبترحابالأخبارهذ.استقبلتوقدوصيانتها،المدينة

ذلكالىوسعهمما-أنفحمهميهثحونأورشليمفىالناسرلدا،والحرفيين

جميعمنأورشليمعلىيتوافدونالحمالبداكماالبناء،لإعادة-سبيل

.3(المجالرطالمناطق

منهد.،)نحميا،إصلاحاتأنإلىالإشماؤبمكانالأهميةمنولعل

M..4.2130.4ومملا58ا-2،:1نححا)1( Noth, op. ci

عوفىةفتر6كناء6الآول"أرد!نركيىالفارسالملكقبلمنلنححعاأعلىمنصيدرشلأا:21(

وكذا:89،01:12:)نححا.كاسلةملفةططةوش!أورضلم،ا!ثا"منالمنيئ

238.04.p!.01.أل!ء!لام!ماع

,C.Roth.وكنما:ه11:هنحمها)3( op. cit, .p;58.A Alt, PJB,2891,24 .pF19
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فىشديدةمعارضةلاقتإنما،الحصونوتجديد،أورشليمأسواربناءإعادة

انماومجاورألها،المقدسةالمدنةداخلنفىا(،خارجهاونىأورشليمداخل

عودةبمجردظ!رالذىالنفوربسبب،المحلييناليهـؤوجهاءبعضعارضها

وأصبحوا،الباللىالسبىأشاءفلسدنفىبقواالذيناليهودبين،المنفيين

يملكونالذ!نالجددالقادميقولين،الخصبةالأرا!ىمعظميملكون

بينالنزاعبداوهكلا،الأراضىهذهبامتلاكالفارسىالملكمنتوصية

فىالاشتراكعنفضلا،الأراضىهذهامتلاكحولوالمقيمينالقادمين

2(.نحميامهمةعلىذلكانعككلوقد،اليوميةالحياة

العرلى،الزعيمجشم،ثلاثةرجالتزعمهافقدالخارجيةالمعارضةوأما

(21:01سفؤفىنحميا!بشير،العمونىوطوداالسامزحاكموس!نبلط

)صرائيل.لبنىالخيريطلبجاءرجلاأن،كئيرلمماءهماقدالأخيرينان

فيه،المؤرخوناختلفوتد)3"،المعارضيناول،الحربىاجضمكان

سرجونهخرهاالتىالعربيةالقباللمن)ربماالسامزمنانهورىمنفمنهم

فىنسكنعرببةفببلةرثبسأنهآخرون!رىببنما،(السامرةإلىالثانى

رهى-"قييار،ملوكأحيفيهررىثالثافريقَاأنعلى،4(يهوذاجنولي

ديدانفجنولييهوذا،حدودإلىالشرقيةمصرحدودمنتمتدعرليةمملكة

ما،مكانفىوجدال!ىالإناءانالبعض!بظن-متر53(كيلو21بحوالى

اسمعليهدونوتدكيلا،عشربتسعةالإسماعيليةمدنةمنالغربإلىبقع

ا-4.33:نحميا)1،

،2(56...C Roth, op. ciL, p

(r)ا-4.23:نحميا

وكذا:/11647،الإصلامقبللرلياداريخفىالمنصلاعلياجواد)4(

.261.EncylopaediaBiblica, .p ;0171 .J Hastings, op. ciL, p

)5(-aniteand Thamudic Inscriptions, Le Luse703*لا *Winnett, Notes on the Lih

on, ,3891 .p ;903-703 W.F. Albright, New Light on Early Recension of the

31,.HerbrewBible, BASOR,014,5591 p
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المعاصرجسممابني!ىإنماتيدار،/ملكجشمبنهـقينويا-!!من

)1(.الي!ودىلنحميا

بناءإعادةأن-سىكانإنماهذا،العرلىجشمفإنالأمر،كانماوأيما

تنصيبثمجديد،منيهوذاد!بلة)عادةيعنى)نما،المهـدمةأورشليماسوار

،العربعلىفيهماالخطوؤمننيه،الفرسقبلمنعليهاملكما6"خ!ميا

كفكررنواليهودأشا)إنك-الترراةلنصطبق!-لنحميايكتبفإنهثمومن

الأمور،هذ.حمسبملكَالهملتكونالسورتبنىأشاولذللطتتمردوا،أن

ملك،"2".يهوذانى:قائلينأورشليمنىبكليناثواأنبياءأيضماأتمتوقد

فىشدلهدةمعارضةيعارضكانفقد،السامزحاكم)ممنبلط،وأما

بدأفقدثمومنا،ميومأس!لطاتهتناذ!لاحتى،أورشليمفىسل!أية)تامة

السلطةهذ.إقامةعلىالقضاءعلى-سبيلاذلكإلىاشطاعما-يعمل

نفسه)3".)نحميا،اغتيالمحاولةحدإلىوصلتالجديد"

كانواالسامؤنىالإفلبميةالحكومةموظفىأنالمعاصزالودالقونؤكد

السا.مزلحاكمتابعةيهوذا)قليممعم!لزالكانتالتى-أورشليمفى

الملكإلىتقو-سمأرسلواقدوأنهم،أورشليمأسواربناءإعادةببب-الفارسى

مضيرصنالنهر-وراءمالبلادالفارسىالحاكمطريقعنربما-الفارسى

اذا.ما"أعيد-وصتكون،تديمزمنمنذمتمردةمدينةأورشليمأنالىفيه

..الفارسيةالإمبراطوريةوسلامةلأمندهديايم-أسوارهاتجديد

القديمةالملكيةإسرائيلمدينة-السامؤحاكمكانفلقدالواقعوفى

نأمنخونَاشديد،بقلقالقديمةالملكيةاليهودمدينةإحياءإلىينظر-

إلىموظفوهأرسلهللتقرهـالذىونتيجة-وهكذا،لمدينتهظيمامنافسماتصبح

)11.W.151.Culican, The Medes and Persians, London.,6591 p

6:6-7.نحميا)2(

(C.Roth, op. cit, .p.95-56 (r

http://kotob.has.it



389

العملأوقف-(الأول)أرتخششضا،الأول"أرتاكؤكصيسالفارسىالعاهل

إلىالفارسىالملكأرسلهقرارفىآخر،إخطارحتىأورشليمبناءإعادةفى

.(1السامرط

نىالع!ملللقافلقراريستسلموالميهودمنالمنفيينأنولدهى

منأمرعلىالحصولفى-نحميابقيات-جهودهمولدلواالمد!ةتجديد

بل،فحصبأورشليمأسوارتجديدفىالعملياستمرارلاالفارسى،العاهل

أهدافهتحقيقفىنحميادهلدأالسامؤولايةعنوبهـوذاأورضليمولايةوفصل

Sanbal-)!نبلاروسنبلط،5بجهودثاتيةمؤسشروعهينعطللاحتىصرلم،

فكروهكذا،والفلسطينيينوالأشدوديينوالعصونيبنالعربعننضلا،!ا(،

فقسم،العملعنإعاقتهفىجيرانهينبمأنقبل،مهمتهينجزأنفىنحميا

الكهنةإلىفعهيمحينة،مجموعةالىفطاعبكلعهدقطاعاتالىالسور

العتيق،البابوه،،السمكباب5هسناءة""بنووإلى،،الضأنباب5ببناء

)حانونإلىالوادى،و)باب،بحموديا"بقومشلامفامجبن"يو،داعالى

."المصفاةدائزرئي!كلحوؤبنشلونإلى،الحينبابوهزانوح،وسكان

وهكد"2(.

فىالجيراناحتقار-بدءذىبادئ-البملهذا؟لاروقده!ا،ْ

نصفبناءتمحينماولكن،الأردنفمرقفىالعمونيينومندةالسامؤ

الأوامرصيرتفقدثمومنعنؤالعمليحطواأنالجيرانحاولالسور،

يهودأنكير،أورشليمعلىمفاجئبهجومبالقياموعمونالسامزحاكممن

إلىالمهاجموناضطرمما،ذلكبكلعلممانحميااحاطواماسرعانالحدود

لنأنهنحمياأدركفقدالوقتنفمىوفى،تجا.أورشليمخططهمللقاف

الفرقكانتوقتجاءوهك!ا،تامةحراعمةتحتإلامهمتهإبخازيسنطيع

M.Noth,أء.!."323-322.48)1(

(Y)ا-3،32:ثحما

http://kotob.has.it



-939-

منجماعةحمايةْتحتعملهامباضرةإلىمضطرةأووئ!ليملتعميرالمتطوعة

الجوهذاورغم،عليهمي!ضىمفاجئهجوميباكتهملاحتى،المسلحين

يعنى)نماهذا،عملهمبأنالمستمرالتهديدورغم،الرعبيحيطهالذى

إلىاضطرارهمورغم،الحاكمةالسلطةضدالتمردمباضر،غيربطريق

فىمهمتهمنحميارجالأبخزفقد،الأحايينبعضفىالعملعنالتوقف

يوملأا(.وخمصينألنينفى-تصيرةفتز

بعضدفحتانماالأصؤار،إقامةبهاتمتالتىالسرعةأنعلى

يأنذلك،قديمةلأسوارتجيبايمتكونأنتعدولابأنها،القولإلىالباحثين

إلىيضيرإنمافيها،المنفيونعنهكتبهوماالسبى،قبلالمدينةتصميموصف

وليسمترأ،0504كانتإنمابالمدبنةتحي!كانتالتىالأسواردائرةأن

فىالحموارمنالأطواله!همثلبناءلتفسيرومعقولمقبولحلمنمناك

إلايكنلمالأمروان،ئالةكاشايمةالقيالأسوارتكلونأنالا!مَا،52

إلىالجديدةالحقيقةوثشير،المداخلعلىالتركيزمح،الثغراتبعضثرميم

الشماليةالنهايةكانتإؤاأوفق!ةمتر0026تكونأنيحتملالد!لرةأن

الىمحيطهابصلذلكفعنيالدألؤه!.فىسَمثلالنربىللجبل

الحملمنالكثيرأنتفييالمقدسالكتابكسجيلاتومازالتمتر،،0415

الشرقيه"2".الأصوارفىترميماتكان

فيها،للإقامةأورشليمالىايثواندونالحمكانبدأفلقد،حالأىوعلى

ا!دسة،المدبنةأنعننضلاهذا،تليلةولأعداد،متباعدةنثراتفىولكن

ومن،قليلةبأعدادالاتكنلم،محميةغيرخرالبطويلةفتؤظلتوالتى

لهتتعرضندغزوأىمنأورشليمحمايةفىرغبةنحميااضطرفقيثم

ثشتغلكانتالتىالأسربمنترعةيجرئأنعنها،المدانعينفلةبسبب

,.95.8-58هـوكنا:r:ا-67:نحمما)1( op. cit, .p ;324 .C Roth, op.cit,له*.ولp

(y)الفاهز16الظلدالندسزايد،الحبيعبدmi,51-3014عى.
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أسر،ضرةكلبينمنأسرةلاختيار،العا!مةمجاوراتفىالأرض!راعة

قدغزوأىضدعنهاالدفاععننضلافيها،والإقامةالعاصمةالىللالتقال

سوربتدشيناللاوبونقامذلكتموعتدما،وأخرىآونةبينلهشعرض

91(.الجديداورشلبم

تحتبعنايةتحرس،مسورةجديدةلمدينةالأسوارنحميارفيوهكذا

عندتمامَانغلقالمدبنةحولالتىالواباتوكانتا،الحصن)تائيقيادة

البهودإتامةنحولبتولذاالنالى،البومصباحفىإلانفنحولاال!محلول

نحأةاعتبارهاإلىا،مهجرةيهوديةلجالياتتكريم!كونهامنفلسطنفى

دألئابكونواأنبداخلهامنعلىصاأسوار،خلفنعيثىلولا!ةجديدة

جدلدم،مرممزمممونهاعنفضلاله،لمعرضرنلدكزوأىلصذمححفزين

للحكومهومقرلم

المجتمعبناءإلىشديدبحماس-العاصمةتأمينبعد-نححياواتجه

،والمعاناةالاقتصادىالضغطفتراتكثرمنالفتؤهذهوكانثيد،الجي

الوفاءفىرغبة-الكادحةالطقةأفرادمناضطركثيرفقددمومن

المعسرونوئعرض،الماليملكونمنإلىاملاكهنمرهنإلى-يالتزاملأدهم

أبنائهمبيعإلىالمعدمونلجأببنما،لدبونهموناءأملاكهملمصادؤمنهم

نأغيرالتزامات)3"،مهعليهممالسدادلمعهمثمنعلىللحصولكعبيد،

لجأآخرأمرأهناكفإنيهود)4(،عنددينيةثرعيةمنشبهةفيهكان)نهذا

بيناثتشرالذىالربا،5وهويهود،شريعةتحرمهالفتؤهذ.فىالقوماليه

الختلفه"5(.أليهودىالدقات

C.Roth,أ؟.!.56.048وكنا:ا7t:اC-1:11نحمعا)1(

,M.Noth,أء."ه."95.4)2، op. cit., .p;324 .C Roth

ح.كأهح!لا!!.أسأ".م!.(3)

.1-8ا5Y:1ثةا11-12:7خد!؟4)

.21-42:01"02-32:9ثعنهة22:425(5)
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الأكنياء،!نعامَااجتماعَايعقدأنإلىإفحميا،كلهذلكدفعوقد

الأراضىإعادةمعظح!ميقبلأنإلىأدىمماهذا،جشعهمعلىفيهوئخهم

مقأبلفىالمعسرينمنتقاضوهاالتىوالأموالعليها،امشولواتدكانواالتى

فقد،المحيشيةالبلادظروفتحصينعوأملمنوكعامل،الديونسدادتأخير

كانكما،السابقونالحكامفرضهاالتىالجزيةفىحقوقهعقنحصياتنازل

الالتزامالأغنياء،مععقدالذىالاجتماعفىتمالذىالاتفاقنتلالجمن

أورشليممدينةبواباتإغلاقبموجبهايتموالتى،،أالسبتبتعليحاتبشدة

البيعوإدقاف،السيتيومشمسكروبإلىالجمعةيومشمسغرربمنذ

لهذ.الخالفينضدالإجراءأتأعنفولخاذ،اليوماهذاخلالوالشراء

التنفيذ)1(ءبمراقبةضباطهبعضوكففالتعليمات

نىأأى،الأول"أرتاكزكحصيسحكممنوالثلاثين"الثانىالعاموفى

عامَا-عشرائنىطيلةمتواصلونثاروكفاحودعد-.م(ق433عام

القوىمعالعلاقاتإعادةإلىذلكافىىوقد،،"سوسةالىنحميااسئدعى

صلةعلىيهودمنالقومكباركانوالتىالسامؤ.فىلأورشليمالمناوئة

بحيث،واسعنطاقعلىالاثنينبينتزاوجعمليةبدأتكماب!ا،دائمة

المتحدثيناندئارمنعليهيخشىكانما،عينينذىلكلراضحَايبدوكان

بانزواجأحفاد.منلواحدا"الياشاالكهنةكبيرصرحوتد،العبريةباللغه

الحاكمافذالسكرتيرسمحكما،السامرةحاكم)سنبلط،بناتإحدىمن

+..ا(Y)لأورشليمزيارتهعندالمعبدفىكرفةي!ثغلبأن)طوليا،!بدعى

نىسببَا،،سوسة51فىنحنياإلىجاءتالتىأبهانت-التقاريروهكذا.

كثيما،المنفىخلالهاتقدمطريلةغيبةبعدأورشليمإلىاخرىمز!كودته

نلقد،حالأىوعلىلمدر،على.ماونشاطههمتهمنالكئيريفقدلمو)ن

،1(06..C.Roth, op. cit., p

)1'(61..Ibid.p
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فىاستعمالهاوأعيدالمعبد،فىيحتلهاكانالتىالغرفةعنطوبيا،Iطرد

عقودضدمشددةبإجراءاتنحمياوتام،لهمخصصةكاشاالذىالغرضى

وذلك،المجاورةالشعوبمنأفرادوليناليهودبينشاالتىالكئيرةالزواج

بتكوارلأبن!لهـمالسماحبعدماليهودبتعهدوإنماالعقودهذهابفسخلي!

المستحقةالعشرضريبةجمعفىواشتدأبدأ،ذلكبعدالزواجهذامثل

حتىللاوبينو)عطالهاجمعها،علىللإشرافمفتثينوعينللمعبد،

يوم)راحةوأما،الحقولفىالعملوعدمالكهنوتيةلواجباتهميتفرغوا

الناسأنحتى،المجاورةالقرىوفىالعاصحةفىالقومأهملهاوالتى،السبت

استوطنواالذينصيداتجاروكان،للبيعحميرهممحالسبتيوميأتون

مع-المتوسطالبحرشاطئمنبهيأتونكانواالذىالسمكلصيعونأورشليم

باغلاقأوامرهنحديافأصدر،الح!بتبيومأبدميهتمونلا-الأخرىالسلع

كما،-اليومهذاطوالالمدينةأبوابفتحولعدمبل،السبتيومفىالحصوق

-)1(.قبلمنفعل

2)رربانجل،عهدفىتمتعواقداليهو!أنهنابالإشاؤالجد-ومنولعل

ثستعمللمعهدهمافىالعبريةاللغةولكن،اللاتىالحكمبامتيازو)نحميا،

يهوذافىوإنما،فحعسباليهودع!بىمواطنفىليسوذلك،دارجةكلغة

دينية،كلغةتستخدمالعبريةرظلت،الآراميةاللغةمحلهاحلتوتد،كذلك

الرسميه"2(.مراسلاتهمفىالآرامبةالبهودواستعمل

.01عزوأ:)5(

أنهإذالثأريحة،الناحيةمن،.)نحميا،يسبق"عزرا،)3(ان.التوراةتروى1،

,op.ciL..932.وكنا:ا4r-ا:اrنحميا)1( pهلأ*..C.Roth, op. cit., .p ;61 M

iنحعيا)2، 2 :i ir131!را : i245صالسايق،المرجعاخى!يب.

بنعزريابنأمريابنأخبطوبفيصادقبنضلومبنحلقياينعزرلمابنسراياابنهو:عزرا)3(

)رأساالكاهنمارونبنلعازاربنفينحاسبنأل!شوعينبقىبنعزىبنؤرحميابنامزأروث

ا-4(.7:)عزرا(.اللامعليهماالنبنمرسشقيقالنبىهارون"ى
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للملكالسابعةإبسنةمنالخامسافحهرأولنىأورشليمإلىجاء

قديكوننإنهالأورلأ)ارناكزكسيسْتعنىكاشانإذا،)أرتاكزكسيس،)1(

ل!نحميا،سابقَايكؤنولالتالى،ق.م458عامحوالىأورشلإآ،فىإلىوكل

نوث)3"،ومارتن،ميخانيل)2(بخيبالدكتورأستاذناومنهم-العلصاءأفيغير

وغيزهم،)7"وولىوه،فنجانونجاك،)5(أولبرايتووليم،كوكأ؟(ومشاللى

السنهفىجإءرربمانحمما،بعدجان!إنماعزراأفيعلىلجمعونإنما-

،(.مق893عامفى)أى،الثالث.)أرتاكزكسيساعهدعنالاعشؤالسابعة

بخيبألدكتورأسنئاذنايقولكما-حدهعلىمنهماكلكتبهمالأنذلك

وليىالآخر،عملعن.دمنتقلمنهماكلعملانإلىيضير-(A)ميخائيل

بناءفىنحمياعاونأنهإلىيشيرعزرا،1مععادوا،ذكرلواحك.ممنهناك

وحد.ا،المعبدبناءيذكرلافهونحميا،بعمليتنبأعزراأنالىهذاالأصار،

بالأجنبياتالزواجيحرمنحمياأنلنرىوإناإلأسوار،إلىكذلكييثيربل

بينما-قبلمنرأيناكما-فعلاالقائمةالزيطتإلغاء!رضولاسشقبلا

للأمرلاحقوهوأمرالأجتبياتالزوجاتكطيقإليبمدالىعزرايطلب

برديةفانراخيرآالأمر،.بمعالجةكفيلغيزأنجهرؤىجين،السابق

لعزرامعاصرمكان)يوحانانإايدعىكهنةكبيرالىتشير"إبيفانئين،

(/(111-.!ا،:7.8:اكدا)1(

.94601ب!،الابقالمرجعميظلِل،بخيب)2(

.Noth,op..023...،..ا"00)3( cit, pصذ

S..A.,.ه.413-ا-121)1( Cook, op.cit

،5(....andthe Bible.;-.p F916أه3ع+غ!حم!دا!WF, Albright, The Archaeolo

.;Finegan..923.ا.!."01).6( op. cik, pا-؟

(H..H Rowley, The Servant of the Lord and Other Essays on the Old Testa- (V

.!*.,Snaith!55,.ن ;891-166 Norman5291,;915-131!عل!ركا,9138ا.pحا!!ول

66-53..p391636هـا,

(A)96،.الابق،صيئل،المرجعبخعحب
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والذىلنحميا،المعاصرالياشيب،5حفيدهوهذاوبوحانان،.م(ق804)

نمسببرابطةبهالعصونىطوبيايرتبطكان

أورئليم،إلىبابلمنأرسلكاهنهوإنماهذافعزرا،حالأىوعلى

مجموعةالىيتتمىكانوزبما،المنفيينمجموعةمنأنهالواضحومن

انمامهحتهوإن،قبلمنأورضليمإلىأتواقدكانواالذبن)الصدوقيبن"

ذوىالأشخاصبعضعنفضلا،شضيتهعلىكبيرحدإلىتعتحدكانت

عزرافإن،أورشليمفىالمضطربللموقفنظر!أنهولدهى،محيطهفىالنفوذ

المقربينبعضاتترحها،رسميةبتعليماتمزولمكانإنماإليهاوصلجمندما

بل،الثانيةنحميابمهمةهذهعزرامهمةارتبطتوربما،المنفيينمناليه

تدحمْيقةعزراكانلو،متفاربتينالحادْذاندكرنوأنبها،ترتبطأنينبغى

01مهمته)2(0نىنحصياتلى

خاصة،لمهضةخاطتفويض!تلقىتدإنماعزرافإنالأمر،كانماوأيما

الى-أئهإلىبشبروالذى،(12:)7عزرانصفىبو!وحيحدوالذىالأمر

حملفقد-الدينىأورشليممجتمعفىحملهالدى،"الكاهنلقبجانجا

الحولياتكلأدبحاولوالذى،السماء،إلهشر!ة"كلأدبلقبكذلك

الهالرلثأعطاهاالتىموسىشريعةفىماهر)ك!ببأنهيفصر.انالعبرانى

8:أنحمياونحصيا`(f)7:عزرافىوردلمافطقَاذلك،ومع،31(،إسرائيل

كلمةمنالمعنىفىوال!ت!ر،،الكاتباعزرالقباختارفإنهبعدها(وماا

فإنالواقعوفى،،العالمالمفسرعزرا5فكؤإلىالنهايةفىأدى3،ع3ه35

.،الرسميةالاَراميةاللنةفىننيًااصطلأحَاكانهذاالرسبىعزرالقب

لشربعةكك!بعزرا،يوصفانبهيقصديكنلمالفارسيةللإمبرأطورية

معخثبلاابخيب3،13:23نحمسا.ا:7:7،9:93،6،13:407،128،عزرا)1(

.461عى،الابقالمرجع

(M.Noth, op. ciL, .p.331. (Y

(r)76:كرا.
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كانتالرسميةاللغةوفى،،الفانونف!ذاوم!صسرعالبم)خبيرأوالسماء،،

وهكذا،رسمىاختصاصؤىلموظفشالعَاتعبيرأ)كلأب،الاَشاخيةالكلمة

منمفوضتنكر-لامهمتهلأن،او-السماءإلهلشريعهموظفماعزرأكان

السماء)1(.الهلشريعةالدولةقبل

ماوكل،لمهمتهعزراتنفيذكيفيةعنمؤكدةمعلوماتلد!ناوليست

الحقوقبعضعلى-أورث!ليمإلىسفؤبمنامحبة-قدحصلأنهنعرفه

جدلمكانالرجلانوسا،رسميةتعليماتصوؤفىصيغثالتىالإضافية

فقد،جوارهإلىوتفواالذ-شالمنفيينمنالبابليبنجماعةنفوذبتقو!ةمهتص!

وهكذا،المنفيبنهؤلاءمنبجماعةمعهيةلىانعلىالركبةشديدكان

ذلك،يفعلبأنيهوذاإلىالعودةفىمنهميرغبلمنالفارسىالعاهلسمح

هذا!يدها،التىالأعدادمنهمنجيكبير،حدالىذلكعزراواستغل

يهوذاولايةنىالسيئةوالاقتصاديةالحمياسيةللظروفنظرلمأنهعنفضلا

أنعزراأ!ادفقدنححيا-بهرياتفىبوضوحوصفتكما-المنكولة

حصلفقدثمومن،مهمتهأداءعلىبهليحمتعينالمالمنتدرممعه!أخذ

ربئلصهوهخاصنذرعلىالكبار-مستشاريهمنوكدا-الفارسىالمكمن

التبرعاتبجمعلهالتصريحعننضلاهذا،أورشليمفىالساكن،إسر!ليل

الىم!ا،أورشليمفىهناكالمعبدلخدمةالأوانىواخ!،بابلولايةمن

ينصوالدى،،الأولاداراالفارسىالملثاصدؤالذىالامتيازمحد!دجانب

العامالإيرادمنتؤخذأنماأورشليمبمعبيالخاصةالقرابيننفقاتأنىعل

لىدهذ.الضراشا،منالمعبدهيئةلكلالكاملالإعفاءوأخيرم،للدولة

*حاشيطَ)2(معاورشليمالىعزراذمبجحيعهاالرسميةالامتيازات

)1(

(Y)وكلا:2/0562المقصالكلناليتامرس

M.Noth,أء."ه04.".332-331

M.."ه..334-333 Noth, op.cit
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أورشلي!م،فىعزرانشا!عنفينفث!يدنعرففالذى،كلهذلكومح

المستحبلوص!،وجيرألهميهودبينالختلط،االزواجمضكلةكانان!

ةكنالمحتلطالزواجبمحكلةبنفصهيهتمانعزراحقمنكانهل:القول

تضيركصا-أصبحتوالتى؟.ءضمالتجهفى،جتمهتدأنهيفترضالذىنحصيا

شعب!نفعلى5!معزرا:سفريقول،خطرةمشكلة-التوراةنصوص

منرجاسلأدهمحصبالأرضشعوبمنواللاويونوالكهةاسرائيل

والمصربينوالمؤال!ينوالعمونيينواليبوسبينوالفرزيعنوالحيثيينالكثعانيين

الزرعواختل!،ولبنيهملأنفسهـمبناتهممناتخدوالأنهم،والأموريين

الخيانهْهذ.فىوالولاةالرؤساءيدوكانت،الأراضىبشعوبالمقدس

أولا،)1.(.

هذهمنصاحبهالممعلن!عزراسفرمنهذاالتاسعالإصحاحودستبر

الهىياارفعانمنواخزىاخجلإنًىاللهم5قاللاَ:إسرائيللربالخيانة

السصاء،إلىتعاظثوآثامناوؤسنا،فوقكئرتقد.ذنونالأننحوكوجهى

)يهوه،ربهملآنذلك،)2(،اليومهذاإلىعطمإئمفىنحنآبابناأياممنذ

وأبايمدائمَاكانواانماولكنهم،الأخرىالأممصامرةمنحذرهمتجدإنصا

الأم)3(ءه!.بصاهرون

يصلىعزرافنرى،الروايةبقيةعزراسفرالعاشرامنالإ!حاحيروىاْ.

من،إسرأئيلإليه)اجتمعثم،اللةهلمتأمام:وساق!باك"ومروبعترف

بكاءبكىالشعبلأنوالأولادوالنساءالرجالمنجد،كثيؤءجصاعة

ثم4(،،الأرضشعوبمنغريحةنساءوألخذناالهناخنافدلأننا1عطحَا،

إلىوأورشليميهوذافىنداءاطلقوا5قائلا:الروايةفىعزراسفريستمر

ثلائةفىيةلىلامنوكل،أورضلإمإلىيجتحعوالكىالحمبىبنىجميح

9؟6-7.صراJ((T-91:كدا)1(

15.21:كدا)4(-9014.اكرا)3(
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جماعةهـتيفرزوهو،مالهكليحوموالشيوخالرؤعماءمشورةححسبأيام

الئلاثةفىأورشليمالىوبنيامينيهوذارجالكلواجقصع،السبىأهل

الشعبجميعوجلسالئمهر،منالعسرينفىألتامعا!وفىأممما،الأيام

وقال،الكاهقعزرافقامالأمطار،ومنالأمرمنمرتعد!ناللةلمتساحةفى

فاعترفوا،إسرائيلألمعلى!تؤيدواغريبةنساءواتخذتمخنتمقدإنكبم؟لهم

ومنالأرضشعوبعنوانفصلإا،مرضانهوامححلوا،آبالكمإلهللربالآن

كلمتناكما:عغايمبصوتوفالواالجماعةكلفأجاب،افريةالنساء

منلكلاحصاءلعملإسرائبلديوتورؤساءعزراد!نمعأ،نعملكذلك

غريبةنساءاتخذواالذلِنالرجالكلمنوانصهوا5،الإسرلبيينكير!اهر

نساءأتخذمنالكهنةبينمنفوجد...الأولالحمهرمنالأولاليومفى

غرلمةنساءاتخذنقدهؤلاءوكل،المنفيينومناللاوبينومنغرلسة،)ا"،

بنيق،)3(.وضعنقد.نساءومنهن

علىبأسبغالفرسملكمنأمر،است!درقدعزراأنالبعضورى

القالمة،المحنلطةالز!جاتهدمنىالقؤرامشخدم،الإلؤام!فةالتشويع

الدين،باسمذلككلوتمالأبرياء،أيأطفالوشرد،بالعنفاياسروشتت

الدىنحميايفوقعزرانرىذلكوفى،اممرأليلبنىمنالرجسلاستئصال

باللّهاستحلفهمدم،شعورهمونزعوجلدهمال!زواجهؤلاءبلعناكتفى

ولالبنيكمبناتهممنتأخذواولا،لجمنيهمبناتكمتعطوالاقائلا:

،)13.لأنفسكم

الشريعةإعلان:هىلعزرا،-أهميةوالأكثر-الثانيةالمهمةوكانت

c<<01!7-12.عدا

01:،1-44.)2(كدا

.181ص،)سرقبلبنوالبدثيةالجماعات،والدنالأقتصادبمنالآصأنفلأم،الأعمبرطىدروت)3(

.266(لم3االأديانصميولوجهاعنمقلانهفىفيرهمكىعن)نقلا
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منعليهميقراوشرعوخطر،وقوراجتماعفىبابلمنمعهأحضرهاالتى

اللاوبونوزملاؤههووظل،،)1(موسىشريعة)سفرمنتصفهالىالنهارمطلع

منفركواولماالححفر،هذاملفاتتحويهماعليهميفرأونكاملةأيامسبعة

الشرائع،هذهيطيعواأنعلىوالشعبوالزعماءالكهنةاقسمنراءتها

ويطعونهاهديها،علىيسيرونخلق!يةومبادئ،يتبعونهلهمدصتوؤاويتضوها

الاَبديند(.أبدالى

السماءرفيشريعةأتتأ-فىمن:الآنلصعبواالهامالسؤالرلعل

أيةتوجدلابأنهعلحَاموادما؟هىوماعزرا!يدىبينكاشهالتى،مذه

جاءالتىالمتأخرةالروايةفىأوالرسحية،عزراتعليماتفىذلكإلى)شاؤ

العبرانى.الحولياتكلألببها

رظهرتجمعتقدالشريمةهذهأنالممبهةالاحتمالاتكلىون

عناسرائيللكلملزمماامرماصبحتثم،المنفيينمنالبابليينجماعاتبين

من-الثانىإشعياءنبوءةعدافيما-كائتوتد،الفارسيةالدولةسلطةطريق

عزراشصريعةفإن،حالأىوعلى،إسرأديل)3(حياةفىأهميةالأمثلةاكئر

فىالسبىمعموجوبمكانالقانونعنجزء)أوالكهنوتىالقانونهىهذ.

الآباء،تصصبعضولها،الشرائعبعضبهاإضافاتإليهواضيفت،(بابل

منولحله،الأصمهذ!يحملماالأصفارمنالحالةالتوراةفىفاكلهعى:موسىثمرسةضر)1(

علبهاالحصولنسنطعولم!قد،ندماالنوراةأضارمنهناكاذ)ذ،أوالمففرثهالخفهةالأصفار

عندما-اليهودلأنوربماحقهقة،فقدتلآنهاوربحا،الحيةالأمفارمنلأنهاربما،الآنحتى

أضاروقد،بأخرىأوبطريقة!يدونلافيعاكصرفوا3،يرلدونمامنهحانقلوا-التوراةكتبوا

اَبة:،ايانحامسوؤ5?5:آبةالمائد-،سور-9151:%!ةالبفؤ)سرؤذلكاصىانكريمالفرآدأ

ذكزدر،بالمَليلليسعددمالمفقودةأوالضيةالأضارهذ.بينمنن!كرانونصتطيع،1،9

،6))سريديلكتاكانظر:D.اسثهامنكثرنهانعر!لاممناوان،الحاليةالنوراةلنايافى

.9(15-لأص،7391الفاهز،الأولىالبعة

366.لم2ال!ازضة،د-!رانت،ل،-"اا:nنحمبا)2(

.لملا"،ل!اأop.cit,ء335.5.)3(
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هى،(الخمسةموسىأأسفارموصعىناموسمحتوياتاليومتعنىوكلها

)موسىأنهعلىعزراإلىالقومنظرمناومقالي!ودى)1"،الديناساس

ونظمها،المقدسالكتاباسفارجمعالذىهوأنهاليهودويعتقدإ،،الثانى

المربعةالآرامبةالأحرففلسطنإلىحملالذىهوأنهفىعمونكما

العبرانيةايأبجديةلنشوءمفدتوالتى،الآشورىبال!والمعرونة،الث!كل

.(T)الحالية

ان،الجدلمنكثيرمتقبللاالتىالأمورمنفإنالأمر،كانماوأي!

فىالجد!دالثىءولكنعزرا،عهدقبلعرفتئد)نماعلما،التوراةتراءة

ذلكمنعزراهيفوكان،القراءةيتبعالذىالشرحكانإنماعزرا،أيام

قوانينهايضعونالفوموليجعلالعليا،السلطةمركزفىالتوراةوضعهو

كونهاعنالتوراةأخرجقدإنماعزرامجهودنإنثمومن،أعينهمنصب

3(.تعلصهانىيرغبمنكليدمتناولنىجعلهاالىواحدةطبقةتختعق

تعاليموقوشازادت)نماعزرا،وجودمعئهJ،القوليمكنناوهكذا

أنيثكما،المدنيةالسلطاتكمساعدةاليهودنفرسفىTorahالتوراة

فيماموأساسهلاوكان،المنفىبهودمنبتشجيعمراتععدةفىالمعابد

والمسعد،المسيحيينعندالكنيسةيمثلوالذى-"المعبد،ببعد،منعرف

مساهماتأهممنالخطؤهذ.وتعتبر،للعبادةكمكان-المسلمينعند

و)نماالمعابد،هذ.فىفف!ثلىالتوراةتكنولم،المدينةتجاهالإمراثيليين

اخ!تأهميةله!صبحالمعلمدورأخذوهكذا،كذللثوتفسرتشرحكاشا

)داؤفىومساعديهمالكهنةمكانةنفوقأصبحتحتى،الزمنبمرورلتزايد

أنهاعلىالحينذلكنىاقورا-الىالنظرةتكنولمما،حدالىالمعبد

.047عى،!لابىالمرجع،م!أئيلبخمب()1

(T)162لم2،سالمفيالكناليناموس.

,I.Epstein.-ي!.".85.)3، op. cit
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لتصرفاتوعمادلم،الإنسانيةللحياةأصاسَاأتخذتوانماالمواد،جافدستور

بتعاالمهايتمسكونالقوماخدفقدلمومن،الحياةمناحىكلفىالقوم

المنفىمنعادوأقداليهودوكانحرفئا،عليهتنصماوبنفذون،بصرامة

انهمكيرنسالهم،وعقالدعقالدهمفىمختلفينكانوادان،متعلميننصف

شر!عهمفىلممثلالعليامثلهموكاش!ومئحامحين،مترابطنكانوا

.(الدينيهءا

ومراعاة،القديمالنظامعلىالطقوسممارسةفىالقومبداوهكدا

يجبأموؤاالمرحلةهذهبعدجميعَاغدتالتى،والخنانوالعبادة،)السبت

منانفرعلئدكانمارب!علىنفسهالوقتفىعملتكمااتباعها،

الاَخ!،الوثنيةضبابمنفيطيتردونكادواعحابهمونأت،عقدهم

ولاعدتالتوحيد،فكرةالىوقىًلتهم،ناحيةكلمنبهموالمحي!،بخناقهم

ثوابمنوححمابونشور،يعقفىالأملوأعطهم،الشركودينيينهمما

.عفاب)2،أو

:السامريون_6

ومعادى،اليهوديةالييانةفىخطيرتأثيرلهاكقؤالسامريونظهر

الاتجا.ثم،.مق531عامفىالبابلىالسبىمنالعودةبعي،أورشليملسكان

إلىالأمرانتهىحتى،أورذليمأسواروتحديد،المعبيبناءإعادةالىذلكبعي

أقيمتحيث،اورشليمومجتمعافممالمجتمعبينتامدينىانفصال

نىشكيممنمقربةعلىا!دس"جرزيم،جبلعلىسامريةعبادةشعائر

عنومنفصلة.م(اق-64اVD)ابيفاش،الرابع"أنطوخسحكمأشاء

اورشليم.معبد

)1(

.047ص،الحابقالمرجع،صخاثيلبخيب)2(

C.-55!أ62. Roth, op.ci
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جذورهلهكانتوإنما،فجأةل!دألمالانفصالهذاأنالراتعوفى

لهذادقيقتاريختحديديعنىلاأبيفان!،5عصرأنكما،البعيدةالتاريخية

ال!ثمالسكانبينطويلنزاعنهايةفيهتصتتدكاتوانالانفصال

-ا...)السلامعليهداود،5أياممنذالأقلعلىبدأ،والجنوب

كما-الإسرديليينعلىلليهوذيينفيهاالسيادةكتبتصا.م(،ق069

عامفىالسلامعليه،سليمانولدهموتولعدبعد-في!حانرىسوف

مدينتهاوفىنفوذها،مجالداخل-الجنوبيةيهوذامملكةأبقت،.مق229

الدبنىالمربهزيشكلكانالذىالفديمالفبلىالتابوت-أورشليمالملكية

لكلمزارمأورشليممعبدكانفقدولالمَالى،الإسرائيليةالقبائلتحالفلكل

أورشليممحرابمنافسةالشمالملوكحاولفقدثمومن،إسوأئيلتبائل

الجلجالفىأقيمعمانضلا،ودانوللسافىأخرىمحاريصالإقامة

أيدىعلى)سرأليلد!بلةانتهتحتىالأمركدلكواممئحر،وشكيموشيلوه

الغاءفى+م(ى1064-906"دوضما،وبخح،.مى722عامفىالآشوريمن

عادتفقدئمومن،إليهضمهاالتى)سرائيلولايةفىالمحليةالعبادةمراكز

الوحيدالدينىالمكانهؤمحرابهاوأصبح،السابقةمكانتهاأورشليمإلى

عامفىأورشليممعبدتدميربعدنرىأنناحتىجميعما،اسر!ليلبنىل!ياكل

السامرةومنشيلوهومنشكيممنألواقدالرجالمنمجموعة،.مق587

ا(.أورشليئمفىالرفيبيتالىقرالمنهملتقديم

تعيشماتزالكانت،والجنوبالشصمالبينالقبليةالتناتضاتأنكير

بناء)عادةهوالجديدالمحركوكانيحركها،لماإلاتحتاجولا،الصطحتحت

همالمرةهذ.بدأهاالذىأنويمدوالمشهور،الثانىكيرويققراربعدالمعبد

إعادةوأن،لهمخاصملكوكأنهالمعبد،إلىنظرواال!ءش،الجنوبيهود

الإسرأليليةالولاياتسكانمنسواهمدونعاتقهمعلىتقعإنمابناله

,M.Noon..353-352ركذا:4-2511:15-133!رميا12:أرل6,4ك)1( op.ciL, p
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يهودولكنالمعبد،بناءإعادةنحوبواجبهميقومواانطلبواالذ-ش،الأخرى

متطهرينغيرأنهمعلىهؤلاء،الولاياتسكانالىينظرونكانواإنماالسبى

التهجيرحركةنتيجة،اليهود!ةكيرالأقواممنبغيرهماختلطواأنبعددينيأ،

فضلا؟.م(ق)722-507الآشورىالثانىسرجونبهاتامالتىوالاستيطان

سفوهفى"حجى،إليهمنظرفهكذا،حالأىوعلى،الختلطالزواجعن

الأحداثمجرىفىألرراوالذين،البابلىالسبىيهودأنأو،ا-14(.:)2

انما،الفارسىبالبلاولأتصالهمبسببالسبىمنالعؤبحد2مافترةللان

النزاعكانوربما،صرفي!ودىأموأنهعلىالمعبدبناء)عادةالىنظروا

الفمَؤهذهفىدورميلعبمافىالىوالإصرليلييناليهودببنالقديمالسياسى

)1(.منهمونحميازربابلموقفمنذلدًيظهركما

ابنةمنتزرجالذىالكهنةكبيرحفبديالرد)نحميا،رأينااوقدهذا

)منسى،اسمهأنإلىمتى،بن)يوسفاليهودىالمؤرخ!بدهب)سنبلط،

علىمعبدببناءأورشلي!مفىالكهنوتىلميرأئهفقدانهعقعوضه)سنبلط،وأن

أه!!أنإلىيشيرماولديناله)2"،كبراالكامنمنسىاصمبح،"جرزيمجبل

عامفىالسواءعلىسنبلطمعبدؤإلىأورشليمالىحجواْقدإلفانتين

كبير،لسعتقدتكقلمالخلافشقةأنكثميرالىمما،ق.مهـ458/74

المرحله"3(.هد.فى

الإسكثدرتقدمعنمتى،)4(بن)يوسفالي!ودىالمؤرخ،بحكى

أورشليمكاهنأنوكيف،وفلسطنسوريةعبر.م(ق)336-323ا!بر

ركذا:0454لما،المقدسالكطبتجمرس(1)

-M.Notts, op. ci،.، .p;354-353 ANET, .p;284 .N Ausubel, The Book of Jew

101126..ishKnowledge, .N,.Y,6491 p

حالا.نر!مرفممما،الأسكندرعهدالىالطدثطااليهودىورسف!جع)2(

174ْحمه،الابقالمرجع،يصيل!ب)3(

)4(7-3.8,,JosephusFlovius, Antiquities of the Jews, XI
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الئالث،)داراالفارسىللإمبراطورىمنه)خلاصَا،المقدونىالغازىتحدىقد

عنفضلا،التامولاءهالسامرةحاكملةقذمبينما.م()1(ق335-.33)

وافقالذىالأمرالجديد،للغازىيكرسهمحراببتئييدلهالسماحطلبه

إنما-اليهـودىالمؤرخرواهاكما-القصةاًنغيرفوؤا،الإسكندرعليه

مثلالشخصياتلكلتقديمهاعنفضلا،أسطوريةبتفاصيلتمتلن

إلىبالإضافة،الفترةه!هفىيعيشيكنلمالذىالسامزحاكمسنبلط،5

المعجغول(.تشبهبطريقةالجديد،الغازىتدميرمنأورشليمبخاة

اليهودمما!وصفروايةيرفضون)نماالمؤرخينمنكثيرمفإنهناومن

المؤرخين-منكيؤدونبذكرهاتفردالتى،لأورشليمالإسكندرزيارةعن

فىالإسكندرحملةعنكتبواال!ين-الرومانأمالإكريقمنأكانواسواء

يعدوانلاالإسكثدرعنهذا-سسفذكزمافإنثمومن،وفلسطنسور!ة

الهلينستىالعصرينفىاليهودحنىقهاالتىالدعايةضروبمنيكون!ضربما

التاريخيه"3(.بالضالقاهتصامأىدونتر!شجهاعلىوعملوا،والرومانى

الحبرالىبعثصور،5حاسركانعندماالإمحندرأناىايهودىلموصفروا!ةدلمب1،)

عندحبيرآذلكعلهفأبص،حمارهاعلىيحينونهيحد!حدأنايهطلباورشالمفىالأعظم

جبرهم-شضفى-أورضليميهردسعطى(.وأقسمالإسكندرفثار،الثاكثارأللملكله,لاه

الأعظمالحرأوجس،ضعلىالتيلائهبعدأورنليبمالىْالأسكنيرش!!كدطفبؤلندرم!

اصنفبالفىككونواوأنيضاءملابىالأحباروزملاؤهوكنخذأنأيهأوحىولكنهخعفةمنه

هلاراىلآتوذلكتحيثهالىهرعحتىالحبرالأمحندررأبمطأنوما،المدنمةخارجلإدممنير

الىالجبرامعلادكنيرزهبلم،الفرسعلىدالنصرلياهمنرممقدو!افىمنامهفىالحبر

(6)7:ثلأليالسفراليهودعيهعرضوهناكيهود،لرب!القرايينقئمحيثأورشلمهيكل

جيثفىبالخدمةاليهودورخب،الفرس)مبراطوريةحلىمقضىالأغارقةاحدبانلنبأالدى

لجبة)قليمفىمصرأرض!ألىصحبؤالنينكامربينالحدوأطعذلكعيهمهرضعندحا

مبزالىالهوداضافالهلبنحتىالعصروفى،الأفليمملافىالحرامةباعمالالههمرعهد

فىمحهاوثعفئالتفاصيلفىالأولىعنلختلفلأورشليمزيارلهعنأخرىقصةالأسكندر

القاهز،والرومانالبطالمةعصرىنىمصرفىالبهود،العالمعدمصطفى)الظو:.النهاكة

.3حا،6891

)2(355-354..M.Noth, op. CiL, p

(r)ص،ال!ابقالمرجعالحلبنم،عبيمصدى-rr-rt- r.
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بالغازىرحبتتدالسامرةكانترب!ما-أخرىناحيةمن-أنهعلى

مننالتقدكاشاالتىأورشليمفىمعاوضةالأمرذلكوجديينماالجديد،

الجديد،العهدفىتفقدهاأنتخشىالىالامتيازاتمنكئيماالفرسسادتها

والصولالحكومةتغييرفر!ةينتهزونالسامرةأهلكانالوقتنفسوفى

التىأورضليمعنومستقلة،،)جرزيمفىبهمخا!ةعبادةبإقامةإذنعلى

أنوركم،فلسطنفىالعبادةمركزهىتكوناًنعلىيحرصونالفرسكان

،ولكنهأييفانس،)1(الرابعأنطيوخس5بعهد-!رخجرزيمنىالسامرىالمعبد

أنوركم،هامكمحراب-أورشليمممبدجانبالى-قبلمنظهرقد

أعطىقدإنماالرجلأنالىتضيرالإسكندر،عنمتىبنيوسفئصة،

فلا،وفلسطنسوريةإلىمباشزوصلعندماالسامرةفىمعبدببناءتصريحأ

المحتملمنفليسذلكومعبها،موثوقثارخهةكحقيقةينظرإليهاأنيصح

وجدتقد-توادهببنالنزاعأ+شاءوربصاالإسكندر-حكم؟شاءأنهكثبما

بهـا،الخاصةعبادتهالإتامهْرسمىتصرلِععلىللحصولالفرصةالسامرة

كثيما.بصببهاعانثوالى

ولايةسكانلكلجرزيمجبلعلىعبادةقياممنالركمعلىانهعلى

كاذتكما،بهمخاصَادينيأمركزماليهمبالنسبةأصبحتوالتىالسامز

والتى،القدلحةأورشليمتقاليدأنغير،اليهوديةلسكانبالنسبةأورشليم

جدبت)نمادينيَا،مركزم-السامزولايةلسكانحتى-طوبلةلفتؤطلبت

قربهمبسببربما،للسامرةالجنوبيةالأجزاءسكانمنالإسرليلييناليها

نurماوأي!،الفومنفرسفىالدينيةمكانتهابسببوربماجغرافيَا،منها

انفصالهمإلىالميلادقبلالثانىالقرنحوالىفىذلكأدىفقد،السبب

البهودبة)2".إلىومحولهمالسامؤعن

.62:لانمكاببن

)2(;355-354,.A Alt PJB, ,3591,31 .p F49حأ"..M Noth, op. ci
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دأئمَاينظركانإنما،أورشليمفىالشعبأنكثيماالمدهقمنوليس

منالسامريينأنوعلى،شرعىكيرامرانهاعلىجرزيمفىالعبادةالى

ائباتبغرض.م،ق003عامحوالىمنذوذلك،ديني!المتطهرينغيرالكفؤ

لعملالبدايةمنذالسيادةأعطتفقدولالتالى،أورشليمِلمعبيفق!الشرعية

معبدلبناءاللازمةالتجهيزاتلإعدادتامعندما،الربقلبمنالقرساداود

و)عادةالمعبد،بتجديدالسبىمنعادواالذفىاليهردثعلقوهكذا،اورشليم

.الدينىLMالمجتمعتنظيم

معبدالىالتابوتنقلالىالسامربوننظرفلقيحال،أىوعلى

كانوا)نمافإنهمثمومن،ذرعىغيرعملوكأنه،داوأيامعلىأورشليم

هحكلإلىيذهبونعندما،اورشليمفىالقانونمنالهاربيناليهوديقابلون

اليهودمنالعدائىالسامريينمولَفواستمركبير،بترحأب،للعبادةجرزيم

أورشليمهيكليدنسعنيما،الرابع"أنطوخسترىاتصاذلكمنطوبلا،

الأكلإلىكتمونلاأنهمالسامر-سنأعلن،مدبحهعلىخنزبزبتقديم

زنى،lللإلههيكلهمكرسوابأنللطاكيةولاءهمواعلنوا،أبدماليهودى

النرباء.حامى

وجزريمئكيمعلىهيركانوسيوحنااستولىاق.م،28عاموفى

ظلواالسامريينولكن،)2(صنةبماذىبنائهبعدهناكالهيكلوخرَب

ذلكيفعلونوظلوا،هيكلهمكانحيثالجبلى،علىقرابينهميقدمون

بعضألقىالميلادقبلالسادسالعاموفىأر!لما،)3(،إلىالمسيحجاء"حتى

أنمنبستمكفالبهودىفصار،أورشليمهيكلفىبخةعظامَاالسامرببن

بخسالسامرىطعاميحسبوكان،"سامرى،كلمةبنطقشفتيهينجس

)1(356.04.pأح.هه,M.Noth

.45.لماالمفيولالكنابنامرس)2،

.022-ا:4روضا)بحهل)3(
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ولم،والسامرييناليهودبينمستحكحَاالعداءكانوهكذاالخنزير،كلحم

السامريين.معدينيةأواجتماعيةعلاتةبأيةيسمحوناليهوديكن

لااللاهوتيةالسامريينعقائدكانت،السلامعليه،المسيحزمنوفى

امثلهموكانوا،الصدوقيبنعقائدوخصوصَااليهود،عقائدعنتختلف

أسفارالا(أالتوراةالقديمالعهدمنيقبلوالمأنهمعلى،)المسياهينتظرون

عنيختلفالخحسةالأسفارلهل.السامرىالنصكانو)ن،الخمسةموسى

العبرى.النص

تزالولا،ريجبالتيمواضعهم-بقاياهمأو-السامريونفقدوقدهذا

ومجاوراتها،()شكيمنابلسمديثةفىتعي!قملألزال،منهمثليلةطائفةهناك

عيدفى،السنةفىمراتثلاث)جرزيم،جيلهمعلىيصعدونومازالوا

وفى،الأسابيععيدوفىمصر،منبالخلاصيحتفلونكانواصه،الفصح

تارخيهء1(.ظاهزمجردالآناصبحوافقيذلكومع،المظالعيد

45،المتيسالكاليتاموس(1) 1I1:356.8هـوكنا., op. ciL,لأهك!.ثلاp
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الثالثالفصل

مصرفىاليهوديةاطالية

أيامإلىترجحتدلحةجدهىإنمابمصر،اليهودعلاتةانفىريبلا

عليه،الصديقيوسفاليهاقدمعندما،.م(اق)1725-575الهكسوس

فىبالتفصيلذلكالىأئرناكما-و)خوتهأبؤذلكبعدثبعهثم،السلام

بعضإليهذهبماصحيحَاليىأنهدهلدهى-الدراسةه!.منالأولالجزء

0248-))ا"الخامسةالآسؤأيامالىترجعالعلاقةهدهأنمنالباحثين

الطيل،عهيفبلاليهردهؤلاءيعرفلاالتاريخلأنذلث.م(،ق0234

معرزأروالذى-أحيائأيدعىكماإسرأليلأو!قوبجد-السلامعليه

-.قبلمنأضرناكما-.م(ق)199-1786عثزالثانيةالأمؤأيامعلى

بدأتإنمابمصر،البهودعلاقةأننحنقد-فيما-فالصحيحوهكذا

أصيبت،عندماالطبةالنيلأرضإلىالقوملجأحين،الهكسوسأيامعلى

اللاجعونبفىثم،ضرععلىتبقرلمزرعَا،دَركلمبمجاعةكنعاناوض

-ا)224مرنبتاحأيامعلى-نرىفيمامنها-خروجهمتمحتىبمصر

هذ.اختلفتوانبمصر،ذلكبعديهودعلاقةتنقطعولم.م(،اق214

علاقةعنفضلامصر،الىبالنسبةفلسدنوضعلاختلافتبعَاالعلاقة

وإن،فلح!دنعلىالعلاقةهذهو؟لر،القديمالأدنىالثرقدولببقيةمصر

بهودى-تسللالأقلعلىأو-يهوديةهجراتصوؤيأخذلمالأمركان

على،الثانى)صرجودطواستيلاء،لإسرائيلالاَشو!يالنزوبعدالامصر،إلى

عامفىالبابلىالسبىئم،.م(ق721عام)أو.مق722عامفىالحمامز

oAVمصر،فىيهوديةجالياتكوبنمنذلكتلاوما.م(،ق586)أو.مق

وك!ا:53صلابق،المرجعالعيم،عبدمصطنى)1(

924.218,.W..O Osterley, The Legacy of Egypt, p
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حزب!مكلصاكانواإنما-التاري!خيةالأدلةئشيركما!الي!و!لأنذلل!

مصر،شطروجوههميولونإنماعصكربما-أواقتصاديَااأسى،سيَاالأمر-

كمافيها،للإقاعةإلي!اي!اجرونأو،والحمايةالاَماندائصَاعندهافيج!ون

فىأم،التاريخةالأسفارفىذلكأكانسواء،القدبمالعهدذلكإلىبشير

منالشعبجميعهـفقام،الثانىالملوكسفرفىنقوأوهكذاالأتبياء،أسفار

منخافوالأنهممصر،إلىوجاءوا،الجهوشورؤساءالكبير،إلىالصغير

ج!ةمنإرمياإلىسارتالتى"الكلمةإرمياءسفرنىونقرأ،)1(،الكلدانيين

تحمنحيسوفىمجدلىفىالساكنينمصر،أرضفىالساكنيناليهودكل

فتروس.001)2(.ارضىوفنوفوفى

حدودعلىثارو"5كانتوربما،السموت!اتلفهى6أمجدلوأما

مبعدةعلى،الحالىهصيفةأبوأتلالآنومكافها،الشرثيةالشماليةالدلتا

واما،cryالحاليةئمرقالمْنالرةمدينةمنالشرقالىمتراتكيلوثلائةحوالى

البيلوزى،الفرععلىوموقعها،دفنة(م)كودفتاى،iفهىإتحفنحيس"

وضعوفيهـا،الحاليةالقطرةمنمقرمعشركيلوخمصةمسيرةوعنى

وأماالإكريق)4"،المرتزتةمنحامية.م(ق61.-،66)الأرلبسحلأليك

علىوتقع-العتيقةالمصريةالعاصمة-نفر(أمنامنف"فهى)نوف،

كيلو22،النيلمنمتراتكيلوثلاتةمبعدةكلى،للنيلالأيسرالشاطئ

رهينة،)ميتتريةولجوارتحتأطلالهاونقعالقاهزمنالجنوبالىمترآ

فهىك!هكاة!(بلألروس))فتروس،وأما،)5(الجيؤمحانظة،البدرشينمركز

!اليفانتين،)6(.جزروةنالاتهافىتقعالصعيد،أرضفىفطقة

j-uث!25:26.ملوك)1( .اM:44يا

)1"(402-302..F.W.Albright,JEA, lo,,2491 .p;8.A.H Gardiner, Ouom,011 p

.2حاشية،223عىمصر،عنيتحيثهيرودوت)4(

(A..H Gardiner, Ancient Egyptian Onomastics, ,M Oxford,,4791 .p.123-122 (o

)6(-ater,مأ!yD,M..J Leibovitc ،" (Pathros), BIE, ,17 ,3591 .p 69F; .P .E Elgood

nastis of Egypt, Oxford , 5191. 05 F89
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مصر؟فىاليهوديةالجالياتتكوشامتى:الآنالبداهةسؤالولعل

الجالياتتكوكبدايةبشأنمختلفةنظروجهات"هناكأنالواثعافى

)1(،وأسوان"اليفاتين،فىاستقرتالتىتلكونجاصةمصر-فىاليهودية

إنما،اليفانتينفىاليهود!ةالجالةمؤسسىأنإلىيذهبللنظروجهنهناك

101!
الثحقواالذ-فىق.م(،)687-642،امنسىاليهوذىالملكبخودش4-ش

علىحملتهفى.م(ق)668-626أأشوربانيبالأالآئورىالغازىبجنود

لحمايتها)2(.الجنربيةالحدودعنذبقواثم،.مق667عامفىمصر

فىاالهوديةالحاميةتلكأنإِلىيذهبللنظر،آخروجهوهناك

أبسمماتيكوالعشر-شالسادسةالأسؤمؤسىأيامإلىترجعإنما،اليفانمَين

بمصرمرتالتىالخئلفةالظروفلأنذلك،.م()3(ق61)664-.(الأول

ساعدتتدإنماالآئ!وريين،ضدكفاحةفى،الأولابسمائكوواجهت

خدمةتركإلىودفعتهم،ليبينمرتزتةمن،القدامىالمحاربينتدمرجملن

عندجديدةحاميةالفرعونبقيمأنفىسببَاهذافكانهالأولأبسصلأليك

الجنودمنكثيرمنهمكان)4(،اوسوريةفلسطنصمكانبعضبها،اليفانتين

لجأمْدالفرعونانبل،مرتزثةكجنودفرعونعندعملؤاالذيناليهود

الإهـنيينالمرتزقةمنبقوةامدهالذىليديا،ملك"جيجى،الىكدلك

تد-ميرودودتلروايةطبقَا-والذينالبرونز،دروعرتدونالذينوالكاريبن

الدلتاه".أمراسيديصبحأنعلىأالأول)بسملأليكعاونوا

)1170-43..E..G Kraeling, The Broklyn Museum Aramaic Papyri, New,53941nevaH p

6-7.عى،7191القاهز،أسراننىيةاليهؤالجاية،اليصوتىطهدخال:انطر)2(

)3(141.".001aeling, ic.poل!.ص!!ركا.

بولى5637فى،0591الفاهرة،ببومىعباسلرجهةمصر،،نلأكدليهوجاك،درلودون!فبن)4(

.93ص،7591القاهزمصر،فىالآراصرن،عماد

.353:)o".اHerodotus،)1 .p ;152 .A .H Gardiner, Egypt of the Phara5 hs
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اليهودية/اليفانتينحاميةوجودأنإلىفيذهب،الئالثالتظروجهواما

كانالتى،الدبنية.م(ق1064-965)يوشيا،الملكلإصلاحاتهـتب!انما

منعشؤالثامنةالسنةفى،الشريعة"سفرمننسخةعلىالحصولامماعمها

عنزاكواتدقومهأناليهوذىالملكوتاكدى.م(ق622عامفى)اىحكلمه

!ععب!ت،مقالكسحفهذاحولحديثَاأيرماورغم)ا"،المستقيمالصرارو

أم،لمليكهالنسخةهذهأوجدئدأورلخممعبدكاهن)حلقيا،اولنوسواء

يهوذاملكانالىتذهبإنماالتورليةالروايةنإن،)2"حقيقةوجدهاقدأنه

المغل!الإيمانالجميعأقسمثمالسفر،عليهموقىأتومهشيوخجمعني

.)3(النصوحالتردةعلى

الطموسمنالعقيدةوتالهيرالمعبد،بإصلاح)يوشيا،يقومماوسرعان

"ليثمذبحودمر،المرتفعاتمنالمحليةالمحاربفأزيلت،الوثنيةالأجنبية

0)9،الأول)يربعاماياممن!اورشليملمذبحالمنانسللل، -I 29 yآ(ق.

الا!ترفولممصر،منبال!صالقوميلكرالذى،الفصحبعيدوأحتفل

الحركةهذ.أنوببدو،الأضاحى)4(فيهتقدمكمكانأورشليمبمعبد

الرضى،رعدمالسخ!،نأخذهم،السكانمنكثيرمتعجالمالإصلاحية

الوثنيةالقديمةئهمعباليمارسوامصر،الىمنهمفربقلجأفقدثمرمن

نقدواتدالكهنةمنفريقَاناك5انعنفضلاوه!اكئر)5"،بحربة

.8-28:،3لانأ!امأخبارأ%3-223:لانملوك(11

الابئ4المرجع،ث!رانتول1(6491)القاهز،/1325الحق)ظهار،الهنيىاذرحمةانظر:)2(

ا،ك!ا1356ص

12.op.ciL, pا!.Davies,The Ten Commandment, N .3. , ,5691 .p ;53 Aكلول.

225,.F.W.Albright, The Archaeology of Palestine, p

-8rr!:34لانآاياأخبار1-3ا:23لانملوك)3( T.

)1(05-;36-35 AT. Olmstead, The Reforms of Josiah in Its Secuأإ.C Roth, op.c

!.0Jar Aspects AHB, ,1591,02 p

93+مى،الايغالمرجعجماد،جمادبولى)5،
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يلجأالتىالواحةداثمأكانتمصرانوبما،معابدهمهدمألرعلىوظائفهم

هؤلاءاننس!بعدفلافلح!طن،فىعلمهموالمغضوبالمهانطهدونإلمها

ومنفيهاالهممدبدبتشييدلهمسمححيثاليها،هاجروافدالكهنة

التىاليهوديةالديانةنفسهىاليفانتينفىاليهوديةالجاليةديانةأنالطريف

الرأىهذايبدووفد،الإصلاحقوانبنإعلانقبلفلسطننىمتبعةكانت

المهاجرونهؤلاءاستقراجدهمنالدىتبرهـالسببيصعبانهإلامقبولا،

بالذات)1".(أسوان)جز-سأليفانتيننى

-سجعإنما،الجاليةهذ.تأسيسأنإلىيذهبرابعمانريف!مناكأنعلى

أنعلىذلكفىوبعتمدونق.م()595-585،الثانى)بسماتيكأيامإلى

عامحوالىإلىيرجعوالذى-Aristeas"أرستياس،إلىالمنحموبالخطاب

الفارسى،الغزومعجاءواالبهودمنكببرلمعدد،يقررانإنما-.مق012

ملكضدحملتهفىلمساعدتهبسمانبكعهدفىمصرإلىجاءواوآخرين

هوإنصا"أرستياس،ظابفىالمذكوربسماتيكان!برجح،الأثيوليين

منهناكأنعلىالأثيوليينأ2(،حاربالذىهوهان)ذ،الثانىإبسماتيك

على،الثائىوليس،الأولبسم!ليكهوإنمامناالمقصودأنإلىيذهب

حكمأيامأاى.مق195عامحوالىفىتكنلميهوذاد،بلةاأنأساس

مرتزنةكجنوديعملمنرجالهامنترسلأنعلىبقادوة،(الثانىبسماتيك

3(.مصمائى

حملةقادالذىهوالثانىبسماتيكفإن،)أرستياس،!دتنالوغيرأننا

)نماالأمورأنالىبشيرماهناكأنإذ.م)4(،ق958عامفىلاليولياضد

.8-9ص،الابقالمرجعاسولْىاليخالد(1)

وكذا:913ص،الابقالمرجععاد،بولس)2(

,.R .H Charles, The Apocryphs and Pseudepigrapha of the old Testament

1112,.rd,,1391,2 .p,69؟5ليL

.9ص،الاقيالمرجعالدعوتى،خالدانظر()3(

)4(.H .S .K Bakry, Psammetichus, ،! and his Newly - Found Stela at Shellul

244-225.".6791,6,,OA
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منالبعضإليهذهبماصحيحماكانوربما،الاضطراببعضيشولهاكان

كانتوأنهانفسها،مصرفىأطماعذاتكانتالئانيةالكوشيةالأسزان

فرارعقبضاعقدالذىالنفوذذلكمصر،فىنفوذهااستعادةتحاول

الثانى،بسماتيك5اضطروهكذا،طيبةمن(أمون-)تانواتأمانى،"تانوت

علىدنقلةشمالإلىوصلت،الجنوبإلىحملةيرصلانلل!ر،تلافئا

1(أرضهلأفىالنوليةالجيولقسحقفىالحدودأبعدإلىوبخحتتقدرو،اقل

وسواءفينيقيا،إلىبححلةالفرعونقياميشيرإلىماهناكأنصنضلاه!ا

تدمادام،بيبلوسلميناءتفتيشيةزيارةمجردأنهاأم،حربيةحملةأكانت

أنهنايهمناLaفا،(Y)فيهاللإسامالمعابدمنكئيركهنةبعضاستدعى

جيثه.فىيهوديةقواتبعضلتجنيدالفرصةأعطهقدرلهماالحملةطه

نصوصعلىالأولىالدرجةفىيعتمدللنظر-خامسوجهوهناك

اليهودكلماالوجودأنالىوبذهب-الاَراميةاليفانتينوثائقعننضلا،التوراة

البابلىالعاهلاقدامتحتأورشليمسقوروولعدقبيلكانإنمامصر،فى

يهودية-قواتهناكأنالمحثملفمن،.مق587عامفىنصر،)نبوخذ

مصرإلىماجرتقد-أورشليمفىالمصرىالحزبمنجموععنفضلا

حاكم-"جداليا،قتلماسرعانثم،المقيسةللمدينةالبابلىالغزوقبيل

أدركفلقد،قبلمنأشرناوكماوعندئذ،البابلىالعاهلقبلمناليهودية

نائبه-لقتلنصر،نبوخذ5منوخوثابهم،حلتالتىالكارثةمدىالقوم

كان-المصفاةفىتعسكركاشاوالتى،نفسفاالبابليةالقواتولعضبل

وكنا:"11ص،6691القاهز،زهرانصددرجمة4الفرصنيةسر:ورروتجان)1(

Saunemول!!،5 et Yoyott, La Campagne Nubienne de Psammetique, .! in

,51.,5291 .pF157

)2(-Gar136-131س!ول;.Saunernet Yoyotte, VT, ,I ,5191 .p ,5291,2,144-014 p

.03.diner, op. ciL, p
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)فقامالتوراةفىونقرأ،II)أمامهمالوحيدالنجاةسبيلهومصرإلىال!ررب

مثصر،إلىوجاءوا،الجيوشورؤساءالكبيرإلىالصغيرمنالشبجميع

أ)2(.الكلدانيينمنخافوالأنهم

منهاخرجواالتىمصر،سوىبهيجتمعونملجأاليهوديجدلموهكذا

أعيادهم،كبربل،بهيحتفلرنعيد،منهاخروجهميومواعتبرواما،يومَا

1958-))بريسأالمصرىالفرعونلأنونظرلم،،الفصح)ع!دبهوأعنى

.م(،ق)795-.57)صدقيا،اليهوذىللملكحليفماكانإنما.م(ق057

الهجرةتلكفكاسالليهود،صدرهالفرعونفتحنلقد،بابلملكضد

مصر.الىاليهودية

،-انسحورهتمثالعلىتعضيدهفىالرأىهداأصحابوبعتمد

-،"ايري!،الملكعهدفىأالجنوبيةالأفطاربوابةاتاثدلقبيحملوالذى

والتجأت،عصيانبحركةئامتااليفانتين،)3(حاميةأنالنقشفىنجاءففد

فيطالذىالمكانإلىإحفحارهمنىبخح)نسحور،رلكن،النولةبلادالى

)1(;288 .M .F Petrie, Egypt and".أء.55،+أ,p.;304 .M Nothأء."ه.صأ,S..A Cook

546.ll,op. cit., p!ي!.Israel,,1191 .p;39-09 .H R

25.26:ثانملرك)2(

الىكهلا9مبعدةعلىأصانجزفئباسملإَنوالمعروفة،)"ء!)يفانتنجزفئدقع:إليفانتش)3(

اللنةفىاصمهاوسنىالنهرهعرالحاليةأصوانمدينةمفابلفى،الأولالضدلمنالمال

وربما،أيفتن)أوإليفانتين،315تحتاليونايةاىانتقلوالذىاافيلأالفد!ةالمصر!ة

النهثبةهجرثهاقبللاستقرارهاملائشامكائأالمكانهذافىوجدتالأفباللأنكذلكسميت

فى(Syeneباسمالأغارتةكيأرالمعروفةوأصان6"يبجزيرةلتحكمونظرم،الضوليصر!

)نماالآرامهةالبر!اتفإندمومنمنههما،كلفىتلعةاقيمتنقد،الخربىمصرمدخل

التورأأفىأصانذكرتوندالفلعة،أوصونو()شى،هأصان،القلمة،ايبعنكثيرلمثحدث

خالد46ص،الابقالمرجع،الحيمعبدمصطفى101102:16''1:أحزقيالكدلك

وكذا:941عى،الابقالمرجع،الدصرقى

,G.Ricciotti, The History of Israel,،1) Milwante,,5591 .p;155 .H Goedick

21..ZAS,,5691,81 .p;124-81 .E.G Krealing, op. cit., p
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أنهىعصيانمنالحاميةهذهبهقامتماوأن،ومعاقبتهم)إبريس(سيده

)أ".اليهودىالعنصرعلىتحتوىجديدةحاميةمحلهاحفتثمخدمتها،

الدفنة،"تلفىاليهودأنزلقدأإبريسااًنالمصادروتحدئناهذا

القنطزمنمترمكيلوعضرخمسةمبعدةعلى()2(،التوراة)ئحفنحيمى

الاسترأتيجيةالمدينةموقعأنكير،الشرقجهةمنالدلتامدخلعند،الحالية

العصرأيامعلىالمرتزقةللجنودالرئيسىالمركزممونهاعنفصلا-الهام

منللاجئينمعسكرمتكونأنوبينبينهاكثيماباعدثد)نما-الصاوى

كيريهود،لاجئمنبهايبقلمفرعونأنالظنفأغلبئمومنيهود،

منكثيماأننصمعانناولاسيما،الجي!شسلكفىانخرطواالذينأولئك

)أرضالصحيدوأرضومنفتانيسبينتفرقواقدإناماللاجئينأولئك

r(با (Patros uw).

مصر،صعيدفىانتشرواقدإنصااليهودانالىالمصادرت!ثبروهكذا

)6(وأبيدوسوالأضصونين"ه(4(والبهنساودهشوروالفيوممنففىولخاصة

وكذا:014ص،ال!ابقالمرجععياد،بولس)1(

.W..F Albright, Archaeology and the Religion of Israel, .p;168 .J .H Breast

989..ed,Ancient Records of Egypt5 IV, No

وكنا:44:16لدميا)2(

A..H,ول!أ،!!أ.إ91. Sayce, The Egypt of the Habrews and H us

.هصاالحابقالمرجع،العلمعبدمصطفى)3(

مزارابصحافقبخىغرلىشمالكيلأ3iمبعدةعلىالغرل!ةالصحراءحافةعلىالبهنانقع)4(

القاهز.جنولىكلأا2iوحوالىالمنيا،

01مبعدةعلىوتفع،الأغرتية،ماجناه،اهرموبولي!الم!ريةاخمنومديةهىالآشمولن:)5(

ث!ئههالذى6انحوتالفمرالهوفلح!فةعبادةمفر،كانتالمنبا،كمحانظةملوىمدينةمنكبلا

،آمونعنختوتدويلكور،)كيلتيان.بهرموبرلبسالمديةنميةومنهااهرمى،بالالهالإكريق

(.701ص

(l)`متراتكيلوا0حوالىمبعيةعلىالمدنونةالحرابةعندالرليةالصحراءحافةعلىونفع:أليدوص

صهاج.بمحانعآالبينامدبنةمنالغرليةالى
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هذهفىاليهوديةالجالياتوأن،وأسوانوإليفانتينو)دفو)الأقصكصر(وطيبة

1(.الآخربالبعضبعضهاتتصلكاشطإنما،الختلفةالأماكن

ا:ْإليفانتين()جزبرةأسوانفىاليهوديةالجالية

يميلوالتى،إليفانتين،)جاليةكانت)نماالجالياتهذ.امأنعلى

)ب!ممليكجيحقفىالمرتزقةالجندسلالةمنأنهاالىالاحثمنأغلب

هيكلتدميربعدالبابلىالحبىمنبخواالد-شأولئكسلالةمنأو،"الثانى

تتلبعدمصرإلىهاجرواالذينعنفضلا.م،ق578عامفىاورشليم

البابلى.السبىبعد"جداليا،

معيقيحونكانواوال!-شا-اليهوديةالجاليةأفرادبخحوتدهذا

اليهودىللإلهمعبدلماليفانتبنفىيقيصواأنفى-الفراعينبأمرعاللاهم

الحكمتسبقفتؤفى-أإ)خنومالمصرىالمنطقةالهمعبدبجانب-)يهبىه،

علىالنصوصأحدفىنقرأفإنناثمومن)2(،،.مق525عاملمصرالفارسى

)يبهقلعةفىالمعبدهذاآباؤنابنىلقد5هؤلاءاليفانتمنيهودلسان

هدممصرإلىجاءعندماقضبيروانالمصريينالملوكأياممنذا،)إليفانتين(

ضرر،)3(.بأىالمعبدهذايصبلمولكنه،المصريةالاَلهةمعابدكل

شبدالذىالمكانتحديدالآنالصعبفمنالمعبد؟هذايقعأ-فىوأما

التركيدإلىا!رببشىءالقولامكانناانىكانوإنهذا،يهوه،5معبد2عليه

لمعبدمجاورلمكانإنما،اليهودىإليفانتينمعبدأن،التخمينلىاٍمنه

،بذهب،)4"المجاورةالمصريهَالأحياءمنواحدبجوارأو،المصرى"اخنوم

،اللامبيارالثلاناءأحاديثمجلةمصر،فىحييأبهفتالتىلآراميةالنصوص،كاكلمراد،1)

ها.بميوط901عر،،2591الفاهز

,M.Noth.42وانالر:)2( op. cit., pحركات،مهرانبيوصمحمدلممر:الفارسالتر،عنوانظر

.62-1،22ص،7699القاهز،المعارفدار،بحةالفيمصرفىالنحرو

)3(.tury,.B.C Oxford.,2391 Noاof the Fifth CenشCowley, Aramaic Pap!مكس.

بو3أ-3_14.

E.G.ش.،".82)1( Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Pap
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جزفئشمالفىكانإنمااليهودىالمعبدأنإلىجايخو،مونت)كلير

حيما"مكونةهذا،يهؤمعبدحولاليهؤمنازلتجمعتماومرعاناليفالتين،

كانالذىالمصرىالحىمصارفبلغتحتىفشئَا،شيئَايتعحأخذخاصما

منازلأصبح!بأنالأمروانتهى،اليهودىالمعبيمنالجثوليالىيقع

،)9(ءيهؤامحبدلجدرانملا!قةالمصريين

علىمقصوؤنكنلمإليفانتبنيهودعبادةللنظرأناللافتمنولعل

معبودفىعبادة،أخرممطآلهةعبادةالىتجاوزبهو)نما"يهوه،إلههمعبادة

ذلكفىشائهم،الآلهةمنادالوثاى،انثىوالأخرىذكر،الواحداثنين

وهكذا،يمالقيالأدنىالسرقفىالمشابهةالأخرىالاَلهةجماعاتئمأن

الآلهةمد.الىالقومنظروربمايهوديه"2(،وثنيةعبادةإليفانتىيهودماوس

منإليهاكانوا.يتوسلونفقيثمومنايهؤ،،الههم؟لباعمنأفهاعلى

يكتبدهانانباه،5فهذا،خطابلألهمفىخاصةخلانهمرفاهيةأجل

)خوانى،)3(.رفاهيةالآلهةلي!ثاء5قاللا:اليهودبةوللحاميةوزملائه"يدولهناه،

البابلية،الآلهةعبدواقداليفانتينيهودأنسومير،-"دولونوروى

ونرجال(وضصىونابو)بلالآلهةهذ.منأربعةأنعلىذلكفىمعتما!

هذ.وأن،البردياتإحدىفى"يارجو،لدعىمنضراعةفىذكرتتد

،)4""سرجونالملكأيامإلىيرجعنقشفىالضرتيببهذاكتبتقدالآلهة

أيهوهفىللإلهينتضرعتدi)جادوليدعىيهودي!انإلىيشيرماوهناك

اخمصارهوانماهذا،أخن،أنإلىسوممر،-"دولونذهبودي،خن،وه

يهودافإنثمومن-الرئيسىإليفانمينمعبود-o"خنومالمصرىالإلهلاسم

الإله.مذاعبادةفىالمصربينئماركواتدأنما

)1(al des."أ7اه.J .B Chabot, Les Fouiles de Clermont - Ganneau Elephantine

74,.Savanls,1941,.p;F136 .E.G Krealing, op. ciL, p

)1(592..M.Noth, op. CiL, p

)3(!!.،21.Cowley, op. cit, pسكهول.

)1(,A.Dupont- Sommer, Les Syncretisme Religleux des Juifs dTIephantine

.RHR,,4591,65 p. 1F
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منهناالمرادأنالى!بذهبالاتجا.هذاعلىيعترضمنهناكأنيضر

معاسمهاشتركالذى-حرانمن!ةإله-)خان،الإلههوإنما)خن،

الرأىام!تبعاديمكننلاذلكومع،إليفنتينمنالأشخاصاسماءمنكثير

أدتقديهوديةامرأة-البردياتإحدىتئيركما-هناكلأنذلك،الأول

ورأسهالذى،الأولالشلالثالوثإحدى،،"سايتسالإلهةباسمقسمَا.

.Mf)خنوم

يأعياديحتفلونكانواإنمااليفنتينيهودفإنالأمركانماوأي!

إحدىفىنفرأفإنناثمومن،السبتأعيدومنها،القديمالإسرليلبين

اليهودأن،ي!دو،)2"هالسبتعشيةحتىأعودولنذاهب"انىالبرديات

أنىأممط-،القلعةاليفنتينفى"يسكنكانإنما،)يهؤيعتقدوأنكانوا

إلفنتينفى"بهؤالإلهظللقدبل-أ3"أورشليمفىوليس،لإليفانتينمعب!ده

الجنود،"4(."ربةالقديملقبهيحملى

كانواإنماإليفالثينيهودأننيبيو،بالمصرييناليهودعلاقةعنوأما

لهادَمرضكانتالتىالهـجماتوصيمصر،خدمةفىبواجباثهميقومون

الداخلية،الجاليةشئونفىالصاوىالعصزملوككدخلولم،الجنوبمن

محبدوجودمنولالرغمالدبنية،الحريةمنوافربقحطلأفرادهاوسمحوا

العصرطواليحدثلمفإنه،خنوممعبدجانجطالى،إليفانتينفىايهوه،

أو،الدينىالتعصببسببوالمصرييناليهودبينصدامأى،الصاوى

الفريقمن)5(.بينالعقائداختلاف

أنهالمصر،نسواتياليهودأن-وىمنالباحثينمنفهناكذلكعوم

.eling,op,،فملأ6ل!له.+ءالهط."،+!له;104)1( cit. .";86 .H.L Cinsberg!53حم.!

p.15-14.4591,65,،طة.p0 71F;.A.E Cowley, op!ه!.,A.Dupont- Sommer

)3(592.."..MNoth,op. cit

,0aelingفى.50-44,4)3( op. ciL, Nos. ,9,4,2 ;01 A.E. Cowley, op. ciL, Noدك!.5.ول!

،4(.A.Dupont- Sommer, (Ral,,)4791 .pF018
.8عى،الابقالمرجعاالحليمجمدبطفى)5(
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لهافردوا،عرىبعدوكسن!منضرد،منوآوتهم،جوعمنأطعمتهمقد

نإذا،جنودلمحاميات!مونى،أعوان!للفرسعليهاوكانوانكرالْما،الجميل

يوماولمن!الإسرديليينيكرهونكانواالمصريينأنذلكالىأضفنا

فىالهـكسوسأعوانهمإنما،الي!ومالفرسأعوانأنوتذكروا،فيهعرنوهم

فىإقامةطولبعدرأوهمأنبعد،والمقتالكراهيةازدادتثمالبعيدالأمس

يعملونالبلاد،لأعداءوأذنابىم،ودساسفتنومثار،وجواسيسخونةالبلاد،

إلىوالمقتالكراهيةتحوقاماسرعانثم،أهلهواصتعباد،وطنهمهدمعلى

الدكاختلافوكان،خاصةبصفةواليهود،عامة!فةالأجانبضد!ؤ

يعبدونالذينهؤلاءووجود،ناحيةمنوالمصوييناليهودبينوالخس

،أخرىناحيةمنالكبمشرأسذى"خنوآ،الإلهلكهنةملاصقعن)يهوه،

مصر.باستقلالاتحهتالتىالمباركةالثوؤهد.إشعالفىشئا

)أوللجيعش"اقالدلم،.مق042عامفىأصبحقد)فيدرابخ،وكان

.مق416،411عامىبينفيماوقىماسرعانثم،أسوانفىالقؤ(رئيى

الوالىوجودمنخنومكهنةانادوتد،هالإقليم"حاكممنصبإلى

منافيدرابخ،بمصاعدةوتمكنوا،.مق041عامفىالخارجفى"ارساميس،

ثوقيرهمعدمبسبب،القومىالشعورآذىطالماالذى،أليهودىالمعبد!دمير

فىليهؤكقرابمىللكبا!قوتقديمهم(،الكبقولرأسذىخنومللإله

دبنيةخطيثةاعتبرالذىالأمرمصر-منالخروجعيد،-الفصح)عيد

حيوانالكبشانيعتمْدونكانواالذين،خنومك!انالىموجهةكبيؤ

."خنوم،)2(.ربهمعنيمقدس

كانإذا:!يتساءلالاتجا.،هذاكلفضمنالباحثينمنهناككيران

ثم؟الفرسضدالمصرييندورةوتتحتىالصدامتأخرفل!م4الأمركذلك

)1(365-364..A..T Olmstead,A History of the Persian Empire, Chicago,,0791 p

.!.!Cل!اbot,ههأ؟0."2137.45(
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بجوارلهمع!دولإقامةيهود،ربً!مبعبمادةللي!ودصمعالذىفرعونيدركألم

شعورإلىلسىءسوفالح!ود،سمفعلهالذى!اأنخوم،الإلهمعبي

؟.المصيين

مبللهمكانإنصاالصفودبأنذلكعلىجانو،-اكلمرمونثوجصب

منبدلا)الجدى،منالقرابينتقدبمفىالحريةقصير،بوقتالعهدمذا

غضبأثارمما،بالكبايقيضحونماوتتفىبدأواغيرأنهم)الكبايق،

ألى!يقينغيرعنصدسَا-!ذهبإنمافإنهالوقتنف!ىوفى،المصريعن

التىالبرديةكللككتايةللانبالكباشالتضحيةعادةمارسواقدإنمايهـودأن

11.الفصحب!سدالإحتفالذكر!

المعبد،ثدميرقبليهودإلىبالنسبةساءتقدالأمورانيبيوولكن

مماولعل،للأجانبال!راهيةبسببوربما،للمصريعنخيالتهمبسببربما

للملكالولاءفروض/تقديمالىسارعواقداليهـودالنالرأنيستوضا

يستدمرنطيعةأداةفيهمالفرسوجيالوقتنفسوفى،الفارسى

فىالحكممقرعنبعيدةفقطتكنلمبلادعلىالسيطزفىاستخدامها

كلىوحريصةبدلحتها،شعورهافىقريةكدلككاشهو)نما،الإمبراطوولِة

فىأعضاءكانوا)نمااليهودأنعنفضلاهذا2"،اسمكلالهااستوجاع

ا!وراتإخمادفىكشتركالطميةهذهوكانت،اليفانتينفىالفارسيةالحامية

هداوكان،الفرسعواهلضيالمنطفةه!.؟تثقومكانتالتىالمصريعن

قبضةلراختعندما،الجاليةهذهلأعضاءالمصريناضطهاداسبابمن

الثانى،)داراأيامْعلىالفارسيةالحكرمةضعفوكانمصر،علىالفرس

وجحوع،خنومكهنةإلىبالنسبةتعوضلافرصةقءم(،)424-404

فىتمامَاودمرؤيهؤمعابدعلىنانقضوا،واسوانإليفانتينفىالمصريين

W.ا!م!كا!م,3791ال!،!3)1( Vincent, La Religion des Judco-Arameans

.9ص،ألايقالرجع،العلمعبدسطفى)2(
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،هناكاليهوديةالجاليةبأعضاءالأذىمنكثيروأوتعوا،.مق014عام

يمثلونكانواإنماخنوممعبدفىالمصريينالكهنةأنكله،ذلكإلىأضف

الفرسبقاءبعيدحدالىضايقهمفقدثمومن،المن!ةفىالوطنيةمعقل

هذايىالكهنةاشتراكإلىادممالهم،يهودلاخلاصمصر،فى

.ا(الاضطهاد.

بينالكراميةازديادعلىساعدت!رةأحداثمنلمحاتوهناك

.م،ق041عامفىاياحداثهذ.وقعتوربما،أسوانفىواليهودالمصربين

بيدكتبتانهايبدو،رسالةمنجزءفهناكالتدمير،بالمحبدلحقعندما

فىشخصيةالىومرصلةمعينةبأحداثخاصتفريرعنوتتحدثهصرية

وجدوايهودمنرجالوخمسةنساء،ستاسماءالرسالةوتذكر-إليفانتين

بعضدخرلهمإلىالرسالةوتشيرهذا،عليهمقبضثم،طيبةفىالبوابةعند

لىاٍاعادوهاالتىالبضائعبعضعلىواستيلائهمإليفانتين،فىالمنازل

!خاطبهبمنالسلاميحلأنفىصاحبهابرغبةالرسالةتختمثما!حابهـا،

الأخيرةالعبارةهذهتتضمنوتد(!نريدهماالآلهةلناتحققحتى5رلعائلته،

رجالبعضوجودانفىكبيراحتمالوهناكيهود،ثحا.عدأليَاشعو!

هذهأندليدوعليا،محكمةأمامللوقوفكان)نماطية،فىيهودونساء

،حالأىوعلىبعد.،وليس،اليهودىالمعبيهدمقبلوقعتقدالحاددة

نتيجةكانإنمااليهود،تجاهالعامالمصرىالشعورتغيرأنالواضحفمن

دينيه"2(.وليست،سياسيةعوامل

فىيهودمعبدتحطيمانإلى)كريلنج،يذمب،كلههلامنوانطلافا

غيرأسبابإلىهـجعإنماهناكاليهوديةالجاليةاضطهادولالتالى،اليفانتين

تكنلماليهودىالمعبدنىوالمحرقاتالذبالحتقييمفإنثمومن،دينية

.1eمى،الحابقالمرجع،يولىعياد)1(

(Y)31وكذا:135ص،السابقالمرجع،الدصفىخالد..A..E Cowley, op. ciL, p
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أن)اولا(منهاكثيزاسبابعلىذلكفىمعتما!الاضطهاد،فىالسبب

وحتى،الآراميةالبرديةفىفعلايذكرلم-كريلنجهـىفيما-الفصحعيد

التوراةفىجاءعمايخنلففهوالعيي،بهذاتماحتفالاهناكأنافترضنالو

العيد.بهذاالاحتفاللأن

يهودمنالجاليةاعضاءيقيمأنالمحكنمنليىأنه)ثانيًاومنها

الجاليةأعضاءوانخاصة،المصريينعقيدةالىثسىءالتى،الدينيةشعاسهم

الجصاعةسادتالتى،المذهبيةالنتاقصاتبثمأنمتساملينكانواإنمااليهودية

إليهذهببمايعترفلم"كريلفج،أنألالثَا(بينها،اومنهايعيضونالتى

كهنةحنقلالارقديهودمعبدفىالكبشتقديمأنمنجانو،-"كليرمونت

أنمن)كولى،1إِليهؤ!بمايعارضإنصا"كربلنجأأن)وابع!،ومنها،خنوم

فىاليهود!ةابجاليةاضطهادنىسببماكانتإنما،الدموبةوالذبالحماتالتقي

.إليفانتين)1(

المعبدنحيمفى،"خنومكهنةاشتراكسبب"كر!لنجهيمللوهكذا

المجدبدةالأسؤقبامإلى،إلبفانتبنفىالبهودبةالجاليةواضطهادالبهودى

تؤالحبادةهذ.أضفتوقد6الكب!قاالإلهعبادثهاوكانت"منديى،فى

والجاليةللحعبدبالصمرنذيرآهذأوكان،الجشبفى،اخنومالإلهلكهنة

الجدبدةالأمشقيامقبلنمالمعبيتحدمبأنذلكع!-سدولكن،اليهودية

وأن!ح!،أكريلنج،إلىذبماأنافقرضناولوبالقصيؤليستبمدة

بحطمأنالمقبولمنفليس،قويةسل!للكهنةأعطىجديدةأسرةقيام

أ.قدبما"2عداؤاليهودولبنلينهمكانتإذاإلأالمعبد،الكهنة

التىالهامةالنواحىبعضالىيشرلم)كريلنج،اذؤلكالىأضفا

وكنا:521عى،الابقالمرجع،عيادبرلس(ا)

32..E .G Kraeling, op. cit, .p -201 ;301 .A .E Cowley, op. cit, p

E..G.0113و-لنمات206عىالايق،المرجع،عيافىبرلس)2( Kraeling, op. cit., p
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اشتراك)أولا(ومنهاتعليلا،لهايعطولم،الاَراميةالبردياتفىوردت

!فيدرابخ،،الفارسىالحاكممنبعونيهردمعبدتحطيمفىالمصريينالكهنة

الىالكهنةيدفعسببامنهناكوليس،المصريينمنالعامةطريقوعن

ثانيَا،وتوميتهمأولا،عقيدتهميمسكانماالا،اليهودىالمعبدتحيم

قبلوالمحرقاتالذبائحيقدمون)نمااليهوديةالجاليةأعداءأن)ثانيَا(ومنها

أيةتقدمْفيهألاعلىالمعبدالإعادةذلكبعداستعدادهمثمالمعبد،تحيم

..ذبا"غ

الىإتشيرالرسالل)حدىفىجاءتآراميةعبارةهناكأن)ثالثأ(ومنها

رلمجالاوممالهود،منالجالحهأعضاء6ضدأصبحلد)نمااخنوم،الإلهان

ماالدينيةالأسباهمهامنهناككانإذاإلاضدهميصبحلاخنومأنفيه

الدينيةالأسبابأنراضحَايبدووهكذا،اليهوديةالجالبةعلىكاضبَايجعله

إليبالإضافة،معبدهموتحيمالي!وديةالجاليةاضطهادفىدورملعبتانما

تبل)1(.منذكرتالتىالأخرىالأسباب

بدأت،ْ+مق041عامفىبثورةالمصريونقامنلقدالأمر،كاناموأيماا

تماما،إليفانتينفىاليهودىالمعبدبتدميروانتهت،أسوانمنالأولىثرارتها

أصبحتحتىالدهر،منحينيمضولمالدلتا،إلىامتدتماسرعانثم

البلاد.أنحاءكلإلىلهيبهاوامتد،وفارسمصربينعنيفمامانرمنضالا

نعرفكناو)ن،الوطنيةالئورة!هذهعنالكئيرنعرفلاأنناأسفومن

ايأغارتة،منالقدامىحلفائهامنعونعلىفيهاتعتمدلممصرأنتماهَا

بينهصا،رحاهاتدورضروسبحربلاسبرطةأثينامنكلانشغالبسبب

"أميركان)نما،فارسضدالمصريةالثررةقيادةتولىالذىأنكذلكونعرف

أميراقربىذوىمنواحدالأتلعلىأوحفيد،أوابنوهو،الثانىتا-سس

A..E.,38.732وكذا:521-53صاالابقالمرجع،عيادبول!(1) Cowley, op. cit., Nos
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نأبعد-)الناروس،بدأهالذىالصراعلواءقبلمنحملالذى،تايوس

صلبؤ.ثمعليهالأخيرأعداءتبض

انتهت.م(،ق041-404)سنواتستمننحوآالثورةواصنمرت

المصرىمؤرخنا!بنهى،المهانةمذلةبعدوتحررهالبنيها،مصرحكمبخلوص

اصرتهوبجعل،الفارسيةوالعشرينالسابعةالأسزالنقعكهذ.عند"مانيتو،

الثانى(حر)أمونالساوى،تايوساأميرهوواحدملكمنوالعشر!الثامنة

.)1(مم(ق-404993عام)حوالى

أعدائهمضيالمصريينثورةمناليهودموقفأنالىالدلائلوتشير

اليهودأنإلىلتشير!كلا!ثةكاكابردية)نبلعملبيَا،موقفَاكان)نماالفرس

جانبمنالخيانةتهمةإليهمثوجهولمالئوؤللانمراكزهميتركوالم

مما،المصربةالثورةإخمادعلىالفرسعاونوائدأنهمعلىبدلمما،الغزاة

صدورهم،لهمافسحواانبعديهود،علىالمصريينكضبنىشببَاكان

ثميهؤأ2(،لرئهمالدينيةشعلالرهمممارسةمنفمنعومم،غربتهمأممرموا

)فيدرابخ،.الفارسىالوالىمنبعون،نفسهاليهودىالمعبدبتدميرالأمرانتهى

المصريينإلىالفارسىالقائد)فيدرابخ،انضملم:كساللساللاولعل

إليفانتينأفىيهودمعبيددميرفى

،مقبولتفسيرإلىيحتاجإفماالفارعىالوالىتصرفإنالواقعفى

كتبأنهالبرد!اتاحدىفىنقرأ)ذالحد،ذا5عثييقفلموأنهبخاصة

المصريينببضضمتعسكريةفرقلبمضتائدموكان-)نفايان،ولدهالى

اشتركوهكذا،)اليفالتين()سا!فىالمعبديدمربأنيأمره-اسوانقلعةفى

منصحبةعمنفضلا،وجنوده"نفايان،اليهودىالمعبدتدميرفى

.!)خنومكفةوكدا،المصريين

وكذا:67915()القاهز938،عى،والعراقمصر،صالعالعزفىجمي)1(

374-373..pأح."ه،حا,p.;452-372 .A .T Olmstead,أء،..A..H Gradiner, op

4(0 .p.27 (Yهه0ءأ,A..E Cowley
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مردهضخصيَا،باعثَاكانإنماافيدرابخ،تصرفاتعلىالباعثولعل

بهأغراهماوالى،الكسبفىوالطمع،الس!خصىالطموحالىناحيةمن

بطشهم،منخؤفَاوربما،السابقةالبرديةإليهاشارتمانحوعلىالمصريون

ا(.)عليهمحفيطهأثارواتداليهودكانربصاأخرىناحيةومن

نيهايلتصىالتىالشكاوىمنالكثيرفهناكالأمر،كمانماوأ!

عون،الكهنةوزملاؤه-إليفائتعننىاليهوديةالجاليةزعيم"يدونياه،

كبيرالى،اخرىرساللهناكإنبل،الوطنيينضدالفارسيةالحملطات

اليهودية،نبلاءدالى،أأوستانيسأالمدعودإلىأورشليمفىوزملائهالكهنة

عليه)2(.الدأ"لمالجوابهوالصمتكانوإن

جماربا.،بن"يدونيا.-رسلالميلاد،قبل704عاممننوفمبر25وفى

الطيبةصلالهيستغلأنمنهيطب،اليهوديةحاكم)باجواس،الىرسالة

فْ)يدونياه،يعيدئم،مبعدهمبتشييدلهمليسمح،وأمرأئهالفرسيملك

تبل)إليفانتين(ايب،تلعةنىبنؤفدآباءهأنوكيفالمعبد،علىالهجرم

تدالعظيمةمصرآلهةمعابدانوكيف،.م(ق525)عامالفارصى.الفزو

ايدونياه،بصفثم،اذىباىمعبدهميصبولمنمبيزعهدفىدمرت

مقيم،همفىاصبحواقدأنهمنيروىالمعبد،تدميربعداليهودقومهحالة

وللأتخمرأ،يشربونولا،بزيثايتطبونولاحسنهْ،ملابسووندونلافهم

معبدهم.بناءالبهوديعيدالاعلىيصرونالمصريبنلأنكالآراملانساؤهم

حماتهلدىنفوذ."باجواس،يستفلبأنايدونيا،رسالةتنتهىثم

إرضاءما!ولاتأيةفيهاليهوديحرقأل!متعهدبنالمعبد،بناءلإعادةالفرس

وك!ا:111عى،الابقالمرجع،العليمعدمصطفى)1(

,H..L Ginsberg, op. cit., .p;294 .E.G Kraeling, op. cit., .p;901 .R Driver

أ،055مأ8.".ي!

story of thePersian Empire, Chicago, ,0791 .p .365 (r7!ولن،.A.T Olmstead
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وأ-فيهاوصعتإذاالنار،تنجيسديانتهمتحرمكانتالذينللفرس

مالية،بهبةخفىطرفمنإليهمشيرين،ميتةحيواناتجثثلامستها-

)يدونياه!فإنوأخيرميهود،رلث)يهوه،عندثوابمنينالهسوفعصافضلا

حاكمالىالمعنىبنفسكذلكرسالةيكتبونإليفانتينكهنةوزملاءه

الفارسى،الوالى)أرشام("أرساميس،أندألحَاكانالردولكن،،"السامرة

)1(.رغبتهمتحقيقنىالحقصاجاوحده

انما-السامرةحاكمولدىأحدادلايا،وكذا-"باجواس،أنعلى

يتضمن،الفارسىمصرحاكم)أرشام،إلىشفويةتوصية!ورةفىر!امحعبا

اتالية:النقاط

نىمصرإلىقحبيزوصولقبلأنشىءتدإنماهذا،السماءالهمعبدأن-ا

أعمالمنبأنهالزعمالمصريينحقعنفليسئمومن،.مق525عام

مصر.فىالفرس

ؤليسالمعبد،مدمعنالمسئولهوالفارسىالقالد"فيدرابخ،أن-2

المصربون.

هذهمنالمقصودولعل،الأصلىمكانهنىالمعبدبناءإعادةضرورة-3

6أيهوهمعبدإتامةعدمنىالمصريينجانجامنتفكيراىالعادالعباؤ

كلية.اليفانتينجزررعنإبعاد.وربما،خنوم،5معبدجوارالى

وإن-ثبلمنالحالكانكما-المذابحعلىانقرأبينتقدمأن-4

ؤكرأىودونما،والأطعمةالبخورعلىالقرابينه!.افتصرت

.للأضاحى)2(

من)أرشام(اأرساميمى،يعودحتىالدهر،منحينيمضىأنوما4

معبدهم،بناءعادةاٍنىالملحةاليهودرغبةبيقيوفقأنعليهوكان،نارس

،1(32-03..A..T Olmstead, op. cit., .p;366-403 A.E. Cowley, op. ciL., no

.A.E."ا.!م)2( Cowley, op-cit, No. ;32 .R Driver, op. ciL
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علىوإصرارهميهود،ضدالمصريينضعوريسودالذىالعامالاستياءولين

اليهودىالمعبدبناءإعادةأنأرساميس،أوجدوهكذا،يهوهمعبدبناءعدم

فلمثمومنبها،لهقبللامئاكلعليهتجرقدا،الحرجةالظروفهذهفى

لليهودئميئما.يفعل

للسحبإدواكودون،الحرجللموقفتقد-ودون-اليهودوشتمر

فىيستمرون-وفارسمصربينالعلاقاتسماءفىشجمعبدأتالتى

أيدونياه،!ىثمومن،عجيبإصرارفىالمسئولبنإلىرسائلهمكتابة

ولعله-الأعلىالموظفإلىيكتبون،اليهوديةالمستعمرةزعماءمنوأربعة

والتوسل،التواضعمنأكثرالذلةتسودمابنغمة-طيبةفىالمحلىالحاكم

بلا،هذهرسالتهمفىيتعهدونإنماأنهمعنفضلا،الملتصىمنكثر

تكونسوفوأنهاوالماعز،والخرافالعجولمنقىايينمعبدهمفىيقدموا

بتقديمكذلكيتعهدونكما،والشرابالطعاموفرابينالبخورعلىمقصوؤ

)بيتممتلكاتمنالشعير،منأردبوألفرتم!ا()ضاعالمالمنمبالغ

بمجردعلي!مقبض،طيبةإلىهذهرسالتهمحملوامنانالايهؤه)لأا(،

أنعلىوأجبروا،مناصبهممنوجردوا،آمونمدينةمداخلإلىوصولهم

.كببؤول(فدبةيدفعوا

منففاكجديد،منالمعبدبناءإعادةأمرفىالمؤرخون!بختلف

كاندان،الأصلىمكانهفىوربما،ئانيةمرةأقيمإنماالمعبدانإلىيذهب

الدينبة)3(،أغرامحانهبتحقيقتفىوبكنها،متواضعةبعمارةتمقد)نماذلك

ثانية،مرةيشىانلهيقدرلمالمعبدأنإلىيدمبآخرااتجاهَاهناكأنعلى

إلى-تبلمنأشرتاكما-أدتوالتىمصر،فىتامتافىالثورةبسبب

)1(503..A..E Cowley, op. ciL, .p;33.A.T Olmstead, op. cit., p،
(H..LGinsberg, op. cit, .p;294-194.A.E Colwey, op..on,tic.34 (Y

,Kraelingا011.0501وكذا:،13عىالايق،المرجع،العليمعدمصنى)3( c.poع..ته

http://kotob.has.it



-779-

ورهيلى،.م)1(ق445عامفىوالعشرينالثامنةايأسرةوتيامم!ر،اصتقلال

مجموعةنحئ!ربعدرخاصة،الأولالرأىإلىالمكر!ينالحاحثينمنعصير

كتبتوالضى-منها(12)رقمالبرديهْفيجاءإذبووكاإبنمتحفبرديات

إي!وه،الإلهان-.مق204عامنىأىقصيرةبسنينالأحداثتالكبعد

إِليفانتعن!(.فىيسكق!الماكان

تسيربدأت)نما،اليفانتمننىاليهوديةالجاليةفإنالأمر،كانماواي!

1993-رالعاث!رينالتاسعةالأسرةأيامعلىالاضمحلالطريقفىبسرعة

الإلهعبادة.مركزحيثالدلتا،نىمنديسمنكاشتوالتى-.م(قهـ38

،خنومكهانةتصرفتحتاليفانتينيهودأمرنركفقدثمومن-الكبش

عنفا،واكثر،قسوةأشدبصورةولكن،.مق41،عامأحداثكررتالتى

تف-)،الثانىأنفرتيسالاسرةهذهملوكآخرعهدأنالى"كريلنجةوبتجه

برديةآخرلأنذلك،اليفانتينفىب!ودنهايةش!تد)نمارود(ت3عا

3(.مصماعرشالملكهذاتوليةعنمحدثتقدإنصا،إليفمانتينمنوصلتنا

فىواحدي!ودى!ناكيعدلمأنهاليمْبنحكمفىيكونولكاد

j.)السعنوديةالثلائينالأسرةأيامعلىإليفانشن 24 -r rat)الوقتفى.م

-rهـ)حارحبى()نخت"نكتانبمى،فراعنتهاآخرفيهأعادالذى

الشارعأنذلكبؤبدومما،الجزهـةفوقخنرم،)معبد!ناء.م()4"43!ق

بطريقةاليهودىالحىمنازلتجاوزقد،،خنوم5معبدبجداريحيطال!!

)5(.إنشائهوقتفىعامرةتكنلمبأن!اتوحى

..!3.ص،الابقإلمرجع"الدصقىخالد(1)

93.عىْهالابقالمرجع،الدصقىهـخالدا3ص،الابقالمرجع،العليمعدمصطفى)2(

E..G..113:وكذا151عى،الايقالمرجعاالعلبمعدمصطفى)3( Kraeing, op. cit., p

(Gardiner,op.ci..!05.453 (tكلهول.

.44عى،ال!ابقالمرجع،الدسوقىخالد)5(
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تلكعادتوهل؟إليفانتيقيهودذهبأين:يتساءلساللأولعل

يهوذا؟أرضإلىبختالتىالفلة

يهودمنالناجينعودةبستبعدإنماالباحثينمنبعضاأنالوافعفى

إنماالجاليةتلكمننفرمأنآخرون!جحيينما،اخرىمز)1"اليهوديةإلى

قبور،شواهدهناكأنعلىذلكفىمعتمد-شإدفو-إلىشصالأ-ائحهواقد

عثرفدالميلاد،مبلوالثانىالثاكالقرنينالىترجع،آراميةكتابةتحمل

والرومانىاليونانىالعصرينفىاليهوداخئمىوقدمذاادفو،فىهناكعليها

)322-الأولبطليموسأنكما،المدينةهذهاحياءمنالرابعبالحى

إليهآلعندماكثيؤيهوديةعناصرمصوفىوجدقدإنماcr.ق284

منكئير،وأن،.مق323عامالايهـفىالإسكندروفا-بعد،حكمها

السابعالقرنالىأصولهانىترجعإنا،البطلمىالعصرفىاليهوديةالجاليات

)2".الميلاقبلالسادسأو

لامبراطوريةفىولايةإلىلهضهر8(:95عزواأستحصلهمناولكانجمغرافىدعبيراليهودكة11(

الفارمبا.

وانظر:24-525عىالالق،المرجع،الحليمعدسطفى)2(

32;.H..I Bell, Cults and Creads in namoR-ocearG Egypt, Liverpool,,5491 p

2791,,E.Beavan,A History of Egypt Under the Ptolemaic Dynasty, London

011105
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الأولالفصل

.م(ق16.-ا)66المكابيةالثورة

المكابيةاثووةفبلفيمافلسطيهق9()

.م.ق323عاميونيهمنعشرالثاكفىفجأةالأكبرالإسكندرمات

VIPالحصولفىمنهمالواحدجهدالذينقوأتهبينامبراطوريتهوقسمت

أصبحتبأنالأمر،انتهىوهكذا،المقدونيةالإمبراطوريةمنالأونرالنصيب

الصغرىوآسيا،اسلوتس،نصيبمنولابل،)بطليموس،نصيبمنمصر

أانكسروهكذا)أنتيباترأ)1(،نصيبمنومقدونيا،!أنتيجونمى،نصيبمن

السماءرياحنحوتتجه،عظيمةقرونأربعةعنهعوضَاوطلع،العظيمالقرن

ذكاء،الأربعةهؤلاءا!ثر-البعض-سىفيما-بطليموسوكان،!)2(الأربع

)3(.أقدرهمبالتكدكانسلوقىأنإلا

مصر،فىدولتهمبدايةمنذبالبطالمةاليهودعلاقةبدأتوثدهذا

الكنانة،ارضفىسلطافهمتامينبغية،فلسدنعلىالاستيلاءإلىوتطلعها

فىسوريةيغزو.م(ق)323-284سوتير،ألأولبطليموس5قامهناومن

عامفى-اليهوديةعاصمة-اًورشليمعلىالام!تيلاءثم.مق032عام

)وتعنىالجنوبيةسورية)خلاءإلىاضطرتدأنهؤركم،.مق931/318

الاوفينيقيا(،سوريةجنوبالعادةفىتشملوالتى،فلسطبننطقةأساسَا

لطفىانظر:قواد.4بين)مبراطورترلفحيم:وف!ثعيالامحندربدولةأحاطتالتىالظروفعن(ا)

ر!!اريخ،نصحىابرا!م851-49لم1،ابطالمةعصرممر-لار!خنىدراطتهالوهابعد

مصدى4-18عى،الانىالمجلد،الم!يةالحضاربعيهاهـلاريخوما،/145،البطالةعصرفى

834َص16611القاهز،الرلىالفتحالىا!برلامحنيرمنمصر،البادى f.

(UGليالr(،:88.

.925ص،الحابقالمرجع،حنىنجلب)3(
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نى،اديمتريوسعلىالعطمانتصارهبعدأخرىمرةإليهاعادماصرعانأنه

(.1.م)قrا2عامغزمونعة

تقدمه،الرجلتابعأنغزفىالأولبطيصوسانتصارنشائجمنوكان

قيأنماالبتزأءفىMاالرلبا!أنكماْرفينيقيا،نلسالينعلىفاستولى

الأولالقرن)منالصقلى،"ديودورفإنثمومن،لوألهتحتانضموا

.م،ق312عامفىالبتراءعلىأكارتدأأنتيجونس،أنيروىالميلادى(

صييقهقيادةتحتحملةفأعد،،الأوللبطليحوسالنبطموالاةبسبب

علىليجبرهم-فارسوسئمائة،المشاةمنالافتأربعةتعدادهابلغ)أشيوس"

ححلته،أمريخفىأنفى)أ+دنيوس،وبخح،البطصىالملكفمعهالتحالف

،نياموالناسليلا،القوميباكأوأن،أدلىمطريقعن)البتراء،إلىيسيروان

ومن،لهمسوقفىايأشداءوالرجالالشبابمنحراسهاغيابعنفضلا

وطيبوتوابلبخورمناستطاعماونهبعليها،النبملهكسبفقيثم

ونضة.

كانوا،ليلةذاتالغزاةفالاودوابالأمر،علموامافرعانالأنباطأنكير

حتىفيهمالسيفوأعملوا،الطريقومثفةالسفر،وعثاءمنفيهايسنريحون

سيوفمنبجراحأصيبواوإن،بسلامهربوافارعماخمسبنإلا،عليهملْضوا

ما/رجالهابأن،الحملةبهمنيتالذىالفئلذلك)ديودور،وبعللالأنبارو،

الحراسةأهحلوافقدثمومن،السرعةبهذهالأنبا!يطاردهمانيتوقعونكانوا

أخرممطحملةليهماٍيرسلأنإلىأنتيجوذ!،5اضطرمما،المأساةنكانت

133صاالبايق.المرجع،العليمعدمصطفى34-137عى،السابقالمرنجع،العبادىمصطفىْ،1(

الكبر،ياشا)براهبمجاسة،الآداليكليةحويات،الادمةالور!ةالرب،حنعوادمحمي

Iالفاهز،71،251لما 59 I.م

الرابمالفصل،القديمالحرليداريخنىثراصات،مهرانيمومىمحمدانطر:الأنجارودولةعن)2،

394-533.عى،1177ا!،أفىكره
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)1(.كذلكبالفشلباءت،،أديمتريوسولدهبقيادة

جيوشعلىينتصرماممرعان)ديمتريوس،فإنالأمر،كانماواي!

انسحابإلىادىالذىالأمر،..مق131عامفىسوريةشمالفىبطليموس

عامفىإليهايعودماصعانأنهكير،اخرىمزفلسطينمنبطليموس

فى،"ديمتريوسوولده)انتيجونسهانحصغالفرصةشتهزم،.مق203

المن!ة-هذهنىلهاستقرقدالأمرأنويبدو،الصغرىآسيافىحرولهما

إنماالتاري!لأنذلكما"حدالى،.مق103عاممنذ-يهوذاذلكفىجما

قدإنما!احهء(،3!شالحاليةسورية)اوالجنوبيةسوريةمنطقةانيحدثنا

البطميةالأسرتينبينومستمرعنيفنزاعموضعطوبلةفترةظلت

النصرالجانباننيهاتبادلوقدبشأنهما،الحروبوتكررت،والسلوقية

تفلببسببوربما،رالمحنللشدالًدإسرائيلبنوفيهانعرضكما،والهزيمة

كدمجونكانوا-)نمابطيعتهم-القوملأنوربما،لأخرىدولةمنالحكم

.والمؤامراتالدسائسفى

بطليموسأيامعلى-البطالمةحكمفترةكانتفلقد،حالأىوعلى

284)23الأول - rم(ق)284-246الثانىودطليمرس،.م(ق.

السلوقيينحكمفترةمنأطولق.م(.-22)246-االثالثودطليموس

نا،.م(ق)223-187الكبيرأر،الثالث)أنطيوخساستطاعحتى،وأقوى

"بطليموسبجيقساحقةهزيمةاوتعأنبعد-البالالمةمننلسطينينتزع

ولكنها-.ماق99عامبانبونموقعةفى.م()2(ق)502-.18،الخاص

هـ27لم1،القديمالعر-نار!خفىمحاشراتهالعلىأحميصالح25-.ا9لم3،علىجواد(1)

وكذات305-4055عى،الابقالمرجع،مهرانيرمىمحمد

F.Altheim,"و05;121 and .R Stiel, op. cit., .p;33-32 .J Hastings, ERE
31.5؟ Its History and Monuments, London,,2591 p3!حماص,A..B .W Kennedy

108..m)11 pاIslaفه؟آ؟Encyclopaedi

أفهالصىمنففنهمالخامننبزإبالليئوسوليهوترليةالرايعبطيموسوفا-حولالبا!موناخلف)2،

البطالمةعصر،نصحىللرامبم)انظر:.مق302عامنىأنهاهـىرمن،.مق502عامنى

اوكذا577عى،الابقالمرجع،العبادىمصطفىا152لما

032.ofthe Ptolemies,,5491 p"!كطا!أس.T .C Skeat, The
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وا!وابل،منهمالملرقيونفانتزعها،أخرىمرةإليهمعادتماسرعان

.1c.م)ق63عامفىالرومانىالفتححتى-ثصيؤفتراتباس!ناءيحكمونها

)2"،فلسطينفىالسيادةعلىوالسلوقيبنالبطالمةببنالنزاعأدىولفد

قدخرواقي،للبالالمةتحزلطقدالواحد،فريقينإلىانقسموا)نمااليهودأن

ه!ا،الفر!ينبينالشقاقيقعماكثير،كاننقدثمومن،للسلوقيينتحزب

كانواانماالبلاد،علىيستولونكانواعندماالسلوتيينأنجانبإلى

فمثلا،لهمالمناضرا!حزليذلكفى!ساعدهم،البطالمةبأنصاريتكلمون

لأمشيلاءعلىعملانماالئالثه"أنطبوخسالىالسلوقىالعر!قآلعندما

ذلكفىبخحوقدق.م(،02،الرابع)بطليموسمنسوربةعلى

عنعفةمعركةبعداستعادهاماسرعانالرابعبطليموسأنكيرما،حدالى

فيهالعب،.مق217عاميونيةمنوالعنرينالثانىفىأرنح،مدكةعند

ظهرالفتؤهذهخلالوفىالأدوار،أخطرالفلاحينمنالمصريونالجنود

للآخر،منهماالواحدويكبدبنناحرانوأخ!ا-والبطلمىالسلوفى-الحقلان

فراللوقيةالسيطزفترةوفى،شديدمتنكيلابالآخرمن!ماالواحيل!شكل

اليهود!ة،"تلفىلأنفسهمينشئونواخذوامصرالىالبطالمةأنصارمنكثير

492.ص،9691!ر،ت،أضارهممن)ص6!يلينىممار!،!ررزصمح!د)1،

طلقكانيليذلها،قلالمةار!ةأوحدةالمحلا،،فبلالثاكالقر3فى!عتبرنلطنكهـنلم)2(

عليهاعللق3ومما6و!بقما"صوريةأصمالأزوضرقوفينيقها!رلأفىالبطلممةالولا!اتعلى

نلحطعش،علىطلقلاعورلآاصمممان"زكنرن،بردياتوفى،فقط"سور4،رسميةيدفة

أصهمفلطشمنالقادمينوعن،صرريةاى!اهبونأنهمفلطبنالىاللاهببنعننحفال

نلطين،علىا!ض!طلقدوريةاصمكانلىماكأالعصرأوأثلفىوحنىهصوريةمنكادمون

صور!ة،من!هودالمدينةإلى!ألواانمنلاسكندركةيهوديح!راكلاديرس،لامبراطررفنجي

الئام،منالقادمةالعولي!ين!ل!والروم!،الهونا!لىالعصرفىكانأنهنرىهداومن

ابىواللنا،العب!اللفةبمنكذلك-خلطكانكحا،اطبررينلحبف!معلبها!عللق

الههو!،العلمعدمصدى)انظر:.الآرا!ة،اللنةابأنهمااللغتانالررَقئثابرترف!فيهاككلم

35(.ص4ا؟6المالقاهبروِالرومإن.اليطا(لمةعصرىلْىمصرمْى
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السادسبرطليموسأيامعلى،معبد!هليوبويى!إقليمفىأليونتولولويس(

هيكلغرارعلىاليهود-علىعطفهبشدةوالمعروف-اق.م()018-45

اليهود!ة،بلادفىالباقيناليهودفىدساشهميدسونأخدواثم،أورشليم

ألارمما،اليسلاسىلهذ.فعلابعضهمواعشجاب،السلوقيينضدوحركونهم

أنطيوخىاباهخلفالذى.م(ق-175)187فيلوباتر"الرابع)دلوقس

يبذلونالسلوقيينجعلثموتدمير،،فمعَاعليهميضتدوجعله،الثاك

إلىاليهود!ةوالاجتماعيةالدكيةالتقاليدعناليهودتحويلفىجهدمم

.اليونانيهءا(التقاليد

والسلوتية-البطمية-الدولتينمنكلاأننرغم،حالأممطوعلى.

الحامياتعنفضلا،عاميينوقوابمولاةالبلادنىتقيمكانتانما

جانبإلى-يمارسونكانوا)نمايهود،كهانرؤسماءأنإلا،العسكرية

الجز!ةبجمعويقوموناليهود،علىالمدنيةالزعامة-الدينيةوظاكهم

.السلودمين)2(أوالبطالمهمنالحكامللسادةوكسلممها

ازاءمعتدلةممياسةيتبعونكانوا)نما-بالذات-البطالمةأنعلى

تفادوافقددمومن4الجزبةلهمتؤدانعلىإلايحر!واولم،فلسطين

لهميتركواأنمفضلين،الداخليةاليهودضئونفىمححصوسبسكلالتدخل

إزاءالبطالمةسياسةأنواضحَايعدووهكذا،6لىالذالحكممنكبير،قدؤا

كانواعندماالفرسلبعهاالتىبتلكالشبهشديدةكلأتانصايهود،

فلسطينئم(.يحكصون

الحابقاإلمرجعدروؤعزمحمد5،-ه44عى،السايقالمرجع،العيمعبدمصطفى،1،

ps62-97.5,."64كنا:6921ص ;F Josephus, Antiquitie,XIII؟.C Roth, op. ci

(T)592عى،الايقالمبرجع4دروزعزمحمد.

،ك!ا:537َص،الابقالرجع،العلبمعبي!طفى)3،

3791,,Citiesof the Eastern Roman Provinces, Oxford+!ص.A.H.M Jones

21..;236.p .G .H Box, Judaism in The Greek Period, Oxford, ,5391 p
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وبتصلالواحد:،أمرينإلىهناالإضارةبمكانالأهميةمنولعل

!بتصلى:والثانىمصر،إلىالأولبطليموسبهمجاءالذىاليهود،بأسرى

الثانى.بطليموسأ!امعلىللتوراةالسبعينيةبالترجمة

فىكبيرحدالىتبالغإنمااليهودبةالروايةفإن،الآولالأمرعنأما

فىانتصارهبعدولخاصة-الأولبطليموسجلبهمالذىالأسرىاعداد

الترجمةوقتالثانىبطلبموسعامكزمولَعة

1012-فىيدونأوألفمالةالىي!ودمصادرببمتصل)ذ،للتوراةالسبعينية

قوميةكارثةوكانهاليهود،إليهنظرالأمرالذى،(الرواياتبعضفىأفا

.ا"سكانهاهنانتقارهاالىنؤدىانيمكن،اليهوديةلبلاد

بهمجاءالذ-فىاليهودالأسرىعددأنروجحإنماهـوسترمان،غيرأن

الىالمنسوبةالرصالةكاتذكرهممابكثيرأقلكانإنمامصر،الى"سرلَيرأ

البطالمةمنأحد،أنعلىدلبلايمْملمأنهوخاصة،Aristeas)أرصتياسا

حملا.دهاحدىفىالضخمالعددهذامثل!أسرأنلهأ-ليحقدالأوائل

تدبطليموسيذكرانإنماالصقلى""ديودورأنعنفضلاهذا)2(.الحربية

وأنزلهم،قبضتهفىوقعراالذبنالأسرىمنآلافبثمانيةمصرالىمعهألى

.3،.أقاليمهافى

ببهود،مصرإلىألىقيإنماالأولبطليمو!فإنالأمر،كانماوأب!

لَلقاءمنمصرإلىجاءواالدينالأحراربعضومنسرى،19منمزييج!كانوا

النواحىرلمسوا،عليهمالبطلمىالملكعطفاستشعرواأنبعد،أنفسهم

33-34.ص،الابقالمرجع،العيمعدمصض)1(

(W..L Westernmann, The Slave System of Greek and Roman Antiquity, Phil- (Y

!.055591,,adelphia

(r)وكذا:534عى،روبقالمرجع،العليمعدمصض

Diodorusلأ!اliotheca!ي!3قول،،ح,0485,91 Siculus, B
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نىاليهوداستخدامصلاحيةأدركقدكانإنماالرجلأنكما،فيهالطيبة

كالاغريقمصرفىليستقرواإقطاعياتومنحهم،منهمأفواج!فنقل،جيشه

يهرد،مناخرىعناصرالجديدةالحياةاجتذبثماسرعأنثم،والمقدونيين

ا(.ارجائهامنكثيرفىوانتحرواإليهاجاءوا

S-)سبتوجنيتا،للتوراةالحب!عينية)الترجمةفهو،الئان!!الأمروأما !epuا

aginta،حولنسجتاسطوريةقصةإلىالسبعينيةالتسميةهذهأصلو!جع

246)،الثانىأبطليحوسالملكأنيروىإذ،الترجمةهذه - I Atقد.م(،ق

منعا"وسبعيناثنيناليهيرسلأنالأكبر-الحاخاماليعازر-منطلب

علىكل،اليونانيةإلىالتوراةلترجمة-سبطكلمنمتَا-فلسطنيهود

تماما،تأغرقواتدكانوا)نماالإسكندريةيهودمنكثيبرألأنانفراد،

بعد-القومأنامنذلكعلىادلوليس،الوحيدةلغت!ماليونانيةواصبحت

لليهوديةالدينيةشعائرهميؤدونكانواانما-اليونانيةإلىالترجمةإتمام

اليونانية.باللغة

أثنمنخلإلعالقهمعلىالملقاةالخطيرةبالمهمةيهودخلماءوقام

السبعينيهَ،،)الترجمةالترجمةهذهعلىأطلقنقدثمومنيومَا،وسبعين

تمتالتىالأ!اماعددالىنسبةأوفيها،المشتركينالعلماءالىنسبةربما

ماوأ!،سبعينوليس-وشعيناثنينالحالتينفىالعددكالأ،إنإبانها،

وجيت)نماللتبرراةالختلفةالتراجمانإلىلَذهبإنماالروا!ةفإنالأمركان

الأثنينهؤلأءمنحبركلأن)أولا(يعنىمماالآخر،اللبعضبعضهامطابقة

أن)ثانئا(يعنىكما،بمفردهبالترجمةقامإنمايهود،أحبارمنوالسبعين

منبوحىصه،إنما(التوراةأوالقديمالعهد)اعنىالمقدسالكتابترجمة

3،13-ه،الحابقالمرجع،العبمعبدمصطفى1581ص،.الابقالمرجع،نصحىللراههم()1

,Josephus,Antiquities.وكلا؟ XII, To
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إلىترجمةمنتختلفلا(القديمالعهد)أىكلماتهانحتى،،أيهوه

أا،.أخرى

(،فيلادلفوسالثانى)بطليموسالبطلمىالملكابتهجفقدثمومن

الأكبريهودلحاخامفأمرالسرور،كلالصروروسر،الابتهاجكلالابتهاج

هذا،كبيرةماليةجوائزوالسبينالاثنينالعلماءبقيةومنح،كبرىبجالزة

ممبىمنمصرفىأسيرلمكانمنسراحبإطلاقالأوامرإصدارهجانبإلى

روايةعلىألفاوعشرونألفومائة،روايةعلىا"لفمالةوعددهم-يهود

علىالمتكررةحملالَهبعدبهمأ-لىتدالأولبطيموسأبوهكان-أخرى

الروايةتذهبوأخيرأ،.مق312عامفىكزةموتعةبعدوخاصة،نلسطين

عليهارسمت،ذهبمنمائدةبصنعأمرقد)نماالثانىبطليموسأنإلى

بالجراهرالصورةهذهرصعتثموسطها،فىيجرىوالنيلالكنانةارض

فى،بهوه"بيتإلىالبطلضىمصرملكمنهديةوقدمتالثمبنة،

أبدشليم)2،.

الرواياتهذهانإلىتذهبإنماالحديثةالعلميةالاتجاهاتأنكير

المؤرخينبعضانكما،الصحةمنأساسلهاليس،اسطورةمجردهى)نحا

الأصحلية،للتوراةصادتةترجمةجاءتالإكريقيةالترجمةأنفىيئمكونإنما

وفقَانصاغكاشاالتىالإكريقيةبالأساليبالواضحالمترجمينلتألروذلك

بهذهإليهمعهدال!ينالعلماءأنعنفضلاهداالهلينسنية،الفوانينلها

الرسالةكاتجايؤكدأنول)يهوزا،منيكونوالمالتبرجصة

)دار،41عى،يوسفيوسداريخ،26ص11685الفاهزالهيروغليفيا،الترراة،حنبننؤاد(1)

صورية،داريخالدب!،المطران5912عىاالحابقالمرجعدروزعزمحمد1(عادراببيروت

.1-21113عى،العابقالمرجع،البادىمصطفى1الحالث()المجلي،2/211

،يو!فهوستاربخ،121ص،الابقالمرجعالد!س،المطران2/1768،المقدسالكتابقاموس)2(

وكذا:i!92عى،السابقالمرجعدروؤصمحمدIبعدهارما94ص

.Josephus,ANliquities, XII, F24
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الذ-فىاليهود،الإسكندريةعلماءمنكانراوإنما-أرستياسالىالمنسوبة

ناملأأ(.تمرس!بهاوتمرسواالإغربقيةاللغةأساليبألفرا

ذأالىفيهبإنماالمؤرخينمنفربفَاهناكأنذلكإلىأضف

الئانىالقرنفىرسالتهك!بإنما،اردتياس،5الىالمنسوبةالرسالةصاحب

قبلالشالثالقرنفىولبس-.ماق145،27عامىبيننيما،الميلافىقبل

246-2)4الثانىبطليموسأياموعلىالميلاد Aومنج-بالدات.م(ق

لموأنه،الخيالمنضربهوالتوراةترجمةعنأوردهماكلأن!ووننإنهم

فىعاكأبأئهالقارئاتناعمناالرغمعلى،الئانىلبطليموسمعاصرلميكن

كانأنه،ذلكعلىوفىيدبل،البلاطاجتماعاتوشهدالملكهذاعصر

علماءلإحضار)فيلادلفرس،بهبعثالذىالوفدأعضاءمنواحدلمشخصيأ

فلسطن.يهودمن

يهورأنالىيذهبونإنماالموًرخينهؤلاءانعنفضلاهذا

"بطليموسقبلاقوراةترجمةتولواأنقبلمنلهمسبققدسكندريةالٍا

هذاعصرنىنمتقدللنوراةترجمةهناكأنافترضنالوثمومن،هالثانى

لأنؤلك،للنوراةالكاملةالترجمةولا،الأولىالترجمةنكنلمفإنها،الملك

-الأسفاركاشا)نمااأفيلادلفوسعهدنىفعلاالإغريقألىنقلهتمما

لمPentateuch"البنتانوكاباسموالمعروفة(موسى)شريعةالأولىالخمسة

لنفيماكلهاالترجحةتمتحتى،ذلكبعدالأسفاربقيةترجمةتعاقبت

الميلاد)2(.قيا1025،05عامى

،كذا؟،151عىاالابقالمرجع،العليمجمدمصطفى(1)

3 .P .E Kahle,The4ا..H.I Bell, Cults and Creeds in Graeco- Roman Egypt, p

133..CairoGenize, London,,4791 p

رك!ا؟1-123ا22مى،السابقالمرجع،العليمعبدمصطفى21،

G..H.17.لأ Box, Judaism in the Greek Period, Oxford,,5391 p
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بالترجمةسَصلنقاطعدةإلىهناالإئارةبمكانالأهميةمنولعل

دقيقة،ترجصةمجحوعهافىتكنلمأنها)أولا(منها،،هذهالسبعينية

غيرحرةنيهاالترجمةبخدحسا،ودانيالوالمزامير)ضعياءأسفارفىولخاصة

وشها،بالحرفيلايالمعنىكانتإنماكثيرةأحايينفىأنهاأى،دتيقة

ينقصكما،السبعنحوالعبرىالنصعنينقصإنماإرمياسفران)ثانيَا(

بعضنرجصةنىالاضطرابذللثأئالثَا(ومنها،الربعنحوأ-سبسفر

بعينه-عصرفىدَملمالترجمةهذهأنكما،اليونانيةالىالعبر!ةالألفاظ

ليى،السبعينيةالترجمةحولميتضاربةفالآراءنمومن-قبلمنأشرناكما

النصعنأحيان!اختلافهاحولبلأسفارها،وتنسيقترتيبهاحرلفقط

العبرى)1(.القديمالعهدوترتايا،العبرى

تردولم،شرعيةليستأسفارمتضمالسبعينيةالترجمةأن)رابع!(ومنها

منبنوعاهتمواقدإنماالإسكندريةيهـصدلأنذلك،العبرىالنصفى

هذ.نقلعلىوحرصرا،Apocryphaأ)أبوكريفاباسمعرفالكمب

علىتشتحل)نماالسعبينيةالترجمةنإنئمومن،الإغريقيةاللغةإلىالكتب

فلقد،المثالسبيلعلى،الرسميهْالإبخليزيةولاانعرل!ةتتضمنهالااسفابى

يكنولم،المكابيينكتابمنالثاكالسفركتابالإسكندريةيهبردأضاف

فيمانشرتوالتىعشر،الاثنى"إلأبوكريفا،كتبضصنحتىالأصلفى

لمأنهأسفومنام،111عامثى)ج!مسهالملكإبخملنىمنفصلةبعي

نحمخةواقدم،عنهترجمالذىالقديماأصل1منواحدةنسخةالينانصل

الميلادى)2(.العاشوالقرنإلىثرجحلدينا

ة26-27ص،6891الثاهز،الهيروكليفية!توراة،حينفزاد،)1

،ه46-.بر،)صائيل،مهرانبيومىمحمد1211ص،الابقالمرجعهالعليمعبيمعطفى)2(

وكذا:ها"739الفاهزالأولىالطبعة

2,P..W Charles, TheA Pocrypha and Pseuepigrphas of the Old Testamcnt

,Oxford,,3/91 .C .C !5+ ,y The A Pocryyphal Literature, New Haven75ىا

كو.".8.ا
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التىالظالمةالأوضاعنقدهوالأسفارهذ"إضافةمنالهدفولع!

اليهوفىكانوتدأسعد،مستقبلفىالأملأشاعتواقىاليهودزيهايعي!ثر،

بالقضاءتهددانوآشوربابلكانتعندما،الأدبمنالنوعهذابألفون

حكممنالئانىالشطرنىإليهعادواأنلبثواومامبرمَا،قضاءعليهم

عندما،بهمأحاطتالتىوالكراهية،بهأحسواالذىللضغطكرمز،البطالمه

)1(.عليهمالإسكندريةإكريقحقدأثاروا

:.م(اق6-.إ)66المكابيةالمثورة)!(

فى.م(اق-175164،الرابع!انطيوخسالسلوقىالملكبخح

أجبرولماسوعانروماولمحن،+ماق68عامفىقبرصومصرعلىالاستيلاء

السلوتىالملكأن)2(،الأولالمكابيينسفرفىونقرأمنهما،الانسحابعلى

يجيشأورشليمإلى"فصعد،اليهوديةإلىتحولقدمصرهنعادأنبعد

جميعمعالنورومناؤالذهبمذابحوأخذبتجبر،القدسودخل،كثيف

والحجابالذبومجامروالجاماتوالمساكبالتنضيدومالدةأدوأت!ا

جميعَا،و!مهاالهيكلوجهعلىكانتالتىالذهبيةوالحليةرالاكاليل

المكتونة،الكنوزمنوجدماوأخلى،النفيسةوالآنيةوالفضةالذهبوأخذ

بتجبرعطم،وتكلمالقتلمنوكثر،أرضهإلىوانصرفالجحيعوأخذ

الرؤساءوانتحب،أرضهمكلنىإسرائيلفىعظيصةمناحةنكاشا

ائخذعروسوكلالنساءا،جحالوتغيروانفتيانالعذارىوحارتوالشيوخ

سكانها،علىالأرضنارتجت،مناحةعقدتالحجلةفىوالجالححة،مرثاة

رئيمىالملكأرسلالأباممنسنتينلىلعدالخزىلبحموايعقوبآلوجميع

سلاموخاطبهم،كثيفجيشفىأورشليمعلىنوفديهرذامدنإلىالجزية

ا-211122ص4الابقالرجع،العليمعبدمصطفى527ص،الابقالمرجع،حن!شفؤاد(1)

C.اأسإeدture,p3..368:وكذا .C .M Cown, Hebrew and Egyptian, Apocalyptie

.214-ا:أالأ،لالمكاليعنضر)2(
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وأهلليعظيمةنجربةوضربهافجأةالمدينةعلىهجمثم،بهفوثقوامكر

وهذمبالنار،وأحرق!االمدينةكنائموملب،إسرأ"ليلنسلمنكثير،شعبها

وشوا،المواشىعلىواستولواوالأولادالن!اءوسبواحولها،منوأسوارهابيوتها

وجعلوا؟لهمقلكةفصارتحصينةوبروجَامتينأعطمأسوؤاداودمدينةعلى

وجمعواوالطعامالسلاحفيهووضعوافيهانتحصنوا،منافقينأئيمةأمةهناك

،)1".مهلك!شركمالهمنصاروا،!نالةووضعوها،أورشليمغنلأدم

حاميةوضعقدإنما،،الرابع)أنطوخسالسلوقىاططأنيعنىوهذا

تتلا،أورشليمأ!لعلىيعتدونفصارواوالإسرليلييناليونانيينمنمختلطة

خرابما.قفرموتغدوسنهاي!ربونأهلهاج!لممالمقدساتها،وتدنيساون!ب!

نىممتلكلألهصهرإلىيهدفأبيفان!مى،الرابعأأنطيوخسكانوقدهذا

بأنكلهامملكتهإلىأنطيوخسالملك)كتحبفقدثمومن،ثقافيةوحدة

بأصرهاالأمفأذعنت،سنتهواحدكلوبتركوا،واحدمشعبماجميعهميكونوا

التقليديةالسياسةذلكفىيتبعكانإنماالرجلرلعل،،)2(الملكلكلام

عضدهسيلتقىالذىالمشتركالفاسمالهلينيةاعمْبرتالتىالسلوقيةللأممرة

أعلنأنمنهلهدلغيجبمماأبعدذهبأنطيوخسولكن،رعاياهمجميع

المناسبةهلهفىنفسهوقرن،أبيفاذلى()تيوسالظاهر()الإلهأو)إلهَا،نفسط

منحتدقدغيوؤتكنلمإلسوريبنآلهةأنوبحاأوليمبيوس،،)زفسب

.)3(الملكعبادةامتيازألباعها

فعملاليهود،معالسياسةتلكاتباعالرابعأنطوخسحاولوتد

التقاليدإلىاليهوديةْوالاجتماعيةالدينيةالتفاليدعنتحدبلهمعلىجاهد،

عنفضلا،اليهوديةالأرستقراطيةمنهذهلآرائهتجالىل!وجدوقد،اليونانية

21-37.:االأ"المكايبنضر()1

.42-44:االأولالمكالنضر)2(

.267عى،الابقالمرجع،حعىنيلب)3(
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واللغةالعاداتتبنواوالذين،أورشليمفىاليهودبينالمتالورةوالطقةالأغنياء

وبدأاليهود،بينشائعَااليونانىاللباساصبحنقدثمومن،اليونانية

تسميتهمعلىيعترضوالمحتىإنهمبلالظهورفىاليونانى،أالجمنازيوم

مْىأورشليمأًهليكتبإأنالثانىالمكابيينسفريقولكماأو)أنطاكيينأ

.(1أ)أنطاكيةرعرية

فأصدرشوكاآخر،المجالهذافىالرابعأنطبوخسسارماوسرعان

اورشليم،معبدفىزف!ى،5لهللاٍتمثالاينمسببأن،اأْشيوساواموهـللوالى

للإلهطبحإقامةعنفضلاهذا،)يهوه،إسرآئيللربَمساوأنهأساسعلى

-دانيالسفرفىجاءكصا-ذلكوكان،الي!ودىالمعبدفىاليونانى

بأنكذلكأمرإنماالسلوتىالملكأنكصا!)2(،الخربالرجس)ومح!عل

الطقوسفىالمشاركةإلىاالهوديدعىوأن،القرابميناليونانىللإ)4زقدم

.(r)دمحوت4علىالمتمرديقضديشعتدوأن،اليونانية

وأخذواالسلوقىالملكدعوةإلىاالهودهنكثيراستجابوق!

وطفوسدقاليدفىويندمجون،وتقاليدهمشرائعهـمعنينصرفودط

نأحتى،2وأسرتهالأعظمالحبرالثاك،)أونياسذلكفىبما،)"(اليونانيين

انهحدالى،الإغريقيةللحضارةتحمسهفىذهبإنماياسونه5!حمقيقه

الحبرمنصبانتزاعالىوطمح،أورشليمنىالمتأغرقللحزبؤعيمماأضحى

(.السلوقيبم!)ْبصساعدةأخيهمن

.أ:4الانىالمكاليندفر()1

.267ص،الابقالمرجع،حتىنيلب11:131دانبال(2)

.79rص،الابقالمرجعدردؤعؤمحمد)3(

.692ص،الحابقالمرجعنفر)4(

وكذا:421-44عى،الابقالمرجع،العليمعبيمصطفى)5(

214..W..W Tam, Hellenistic Civilisation, p
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تدارتضوا)تدإنمااليهودمنكئيماأنالأولالمكابيينسفرفىونقرا

الىرسلأيدىعلىكتئاالملكوأنفذ،السبتودنسوأللأصناموذبحوا

عنويمتنعوا،الأرضنفىالأجانب.سننيتبعوااًنلِهوذا،ومدنأو!شليم

،بنجسواوالأعياد،السبوت!بدنسوا،المقدسفىوالسكيبوالذبيحةالمحرتات

ولح!حوا،للأصنامومعابدوهياكلمذابحوببنوا،والقديسيينالمفادس

بخاسةبكلأنفسهم،بقذروا،تظيينهموبتركوا(النجسةوالحيواناتالخنازير

بكلاميعمللمومن،الأحكامجميعوكيرواالشريعةينسواحتى،ورجس

رقباءوأتامبأسرها،مملكتهالىكلهالكلامهذابمثلوكتب،يقتلالملك

فانضم،مدينةكلفىيذيحوابأنيهوذامدائنوامر،الحمعبجميععلى

،الأرضفىالشرفصنعواالشريعةنبذمنكلالشعبمنكثيروناليهم

،)1(ءإليهنرواموضعكلنىالختبآتالىإسرأديلوألجأوا

الذىأوليمبيوسأ)زفسأنإلىالإشارةبمكانالأهميةمنولعل

يحملكانفقديونانيَا،اسمَايحملكانإنما"الرابع)أنطيوخسأوجده

يعبدوكان،الغربىزفس،5يحصلكانكماالشرلْىأأبعلشخصيته

سامى،نصفبلباسويمثل،ساميةضبهمعابدفىالساميةنصفبصفاته

متحدفىاليهودبينوالقوميونالديانةبأصولالمتمسكونكانفقدذلكومع

)2".الأكيدةمعارضتهمفى

lدمماالموسوية،بالتقاليدوتمسكتمردقديهودمنفريفاأنعلى

وققاليده،بدينهالتمسكآئرالواحد،:فريقبنالىالقومينقسمأنإلى

الفريقويثىوتد،3"بهاالأخذفىوبتغالىالإكريقبةالحضارةيقبلوألاَخرا

.56ED-:االأولالهـابيننحر)1،

(Y)وكنا:،267-268عى،الابقالرجع،حتىفبلب

,M.Rostovizeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World

407..Oxford,,1641 p

وكذا:،99ص،الابقإلمرجعدردلىعزمحمد)3(

214..Tarn,HellenisticCivilization, p*.*.
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الأخيوونيتعرضأنفىسببَاكانمما،الاُولالفريقمنبمعارضيهمالثانى

إركامفىتشددواقدنمااٍالسلوقيينأنعنفضلاهذاالشديد،التنكيلإلى

التى،الثورةانفجارإلىأدىمما،الموسويةالتقاليدوترك4تقاليدهمعلىالفاس

بنيوحنابنمتيتا5بزعامة.م،ق168عامفىا!لكابيةأ)1(أبالثورةعرفت

أبوحسمونمنالحسمونيةأجممرةمنيوياريا،)2(،بنىمنكاهنسمعان

ثمومن،"المكاىألقبذلكبعدوا-لخذيهوياريب)3(،أبناءمنمتيتاجد

القرنينمنيقربماإلىأيامهطالت،اسرأليلجديد،لبنىدوربدأفقد

منبشمىءخلاله!)سرائيلبنوتمتعم(،75-ق.مA)16القرنونصف

فىالاستقلالهذاكانوإأن،الفتراتبعضفىوالسيادة،ألمستفلالكيان

يضيقكانأنهكما،الرومانثمالسلوقيينسيادةتحتذاتيأ،الأحايبنأكثر

)4(.الي!وديةبهاتمرالتىللظروفطبق!ويتسع

يكونوقد،العظمىمفاخرهممنويعدونهاالئورةبهذهاليهود،بعتز

كثيرةبمعكراتشيبتانهاغيروسيرتها،الثورةبوامحثحيثمنحقماذلك

فأضعفت،أبدمالدائمةإسرائيلبثىشنشنةهومما،أنفحمهماليهودمن

منهمكثيرمكانبلفيها،جمي!لمايندمجوالمناليهودومفخرتها،نتلألجها

فىوصيرنهاالثوؤمقدماتحولفيهاالكلاميدورالنىالمكاببينأضارفىليىا!لهأصفمن(1)

اْلاسملهيامادعللمحظمها،احدالهااسَنرتت!ذىيوضيرسكاريخفىولا،الأولىحقبئها

متقالههـىمننهنافيوبعنا.،النعببرهناأصلحرلالةراءاخنلفتفقيلمومن)المكابى(.

ومنلالعيو،ألزلتالىالاحقةالضرباتالىبالإضارة،"المطرقةأى6)مفبةالعبربةالكلمةمن

اولفىاخباواتد)نداالثوؤزعماءلأن"الخبأ،يمعنىأنهيرى،من6"مضرليبمعنىأنهكلى

،لدساالمطران1395لم2،سالمفيالكاب)تاموس.للئورةأنفسهمهيأواخنىالمغاور،فىالأمر

وكنما:!2:4الأولالمكابيمئضرأ213عىالابق،المرجع

016,,Josephus,Antiquities, XII

.ا:2الاْولالمكايينمفر)2(

.42:7اولأياماخبار)3(

7!2.ص،الابقالمرجعدروزعزمحمد)1(
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علىمنهمكئيروظل،والأشكالالمناسباتمختلففىولرجالهالهايكيدون

يحالفونكانواإنمامنهمكثيرمأنعننضلاهذا،والدينىالخلقىانحرافهم

ذلكإلىأضف،الثورةضدمعهاويتعاونونالرومانيةثمالحلوقيةالسلطات

بسببكانتإثماخلافاتمنالحركةرجالبينينشأكانماأن

سيادةمدةفصرإلىكبير-حدإلى-ادتالتىالبلاد،فىالاضطرابات

للسمادةالجدلدالدررهذانمرا!اكثرفىلهودوخضوع،الصامهالمكابممن

.ا(الأمماآخردولتهمانهيارإلىبالتالىأدىكما،الخارجية

الكاهن،متيتا،5بهاقامثورةاوتمردفهناكالأمر،كانماوأي!

منهاأكثرالجماهير،تستفلالتىالعلياالدقةضدالأمربادئفىواتجهت

فىتعملنظاميةغيرعصاباتالثوارنظموقد،المركزيةالحكومةضد

أتقياءهناكوكان،الملكيةالقواتمعالنظاميةالمعاركوتتجنب،التلال

يقبلواولم،الرابعانطيوخسالسلوقىالملكعلىثارواالذينبين)حاسيديم(

أيييوافقدثمومن،حربيةبأعمالبالقياموذلك،السبتيومبتدنيس

فهاجمواالمحبت،"يومفىحتىالقتالالىالثواراضطرممابسهولهء2(،

وهزيمةمنهمكثيرقتلمنتمكنواحتى،وحماسبقرةالسلوقيةالجبوش

وهدما!االأطفالوختنباليهوديةالطوافعلىالثوارئ!جعمما،البفية

.الوثنياء)3(المذابح

الثوؤتيادةفى"يهوذا،ولدهفخلفه)متيتا،مات،.ماق66عاموفى

المنافقينفتعقب،وأفصارهاخوتهإليهوانضم،.م(اق6ا-.)65المكاببة

زحفوهنا،،الأرضأقاصىإلىواشتهر،الشعبيفتنونالذينوأحرق

للقا"له)يهوذااوخرج،الامرةمنكثيفبجيشالسلوفيينتائد)أبلونيوس،

7!2.عى،ال!ابقإلمرجعدووؤعزمحمد)1(

(Y)ا:62-63،282.يولضرالمكا

(r)أ:2الأولالمكاليينسفر-fn.
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،جنودهمنكبيرةأعدادوكذا،قتلهعقفضلا،هؤيمتهمنوتمكن

والذى،نفسهأبلونيوس،هـسيفبينهامنكان،.كثيرةكنائمعلىوالاستيلاء

)1".عمرهبقيةبهيقاتلأيهوذا،ظل

آخر-جيشمافجفز،السلولْيينملك"أبلويخوسهـإلىهزيمةأخباروجاء

وهلأيهوذا،أتباعفخاف-السلوقيينلجيو!قالعامالفائد،اسارونرأسهعلى

بكئؤليسالحروب!الظفر"فىبأنطمأنهمالرجلولكن،فلوبهمالرعب

-،حورونبيتعقبة5عندالفريقانوالتقىالسماء"منالقوةالجنود،وإنما

فيهاالنصركتبمعركةفى-أورشليمغربشممالفيلا12مبعدةعلى

جملةوأرسلأنطوخسغضبفاشتدةبالهزيمةالسلوقيونرلاءللمكابيين

آلافوسبعة؟راجلألفاربعونقوامها5-بطليموستيادةتحت-اأخرى

ا)عمواسعندالحملةمعوالتحمواوتطهرواالإسرليليونوصام،أفارس

السلولَىالملكوأرسل،كذلكفيهاالمكابيونانتصرأخرىمعركةف!ى

حملات)2(.منصبقهامانصيبالنصزمننصيبها.كانئالئةحملة

قواتهمفاتجهتمفتوحأ،اليهودأمامأررشمليمإلىالطربقأصبحوهكدا

القواتفيهكانتالذىالوقتفى،صهيونجبلالىوصلتحتىإليها

احئل!وأخير،،المحعمنه"3(أورشليماسوارخلف،stاهتلعة-فىالسلوقية

)عيدوأقيم،اليوميةالذبالحوأعيدت،الهيكلنطفرْالمكابيون،أورشليم

دخوللذكرىتخليدا-سنويأبهيحتفلروالماالذى-)الكريس(هتوكةأ

حصينة،ولروجَاعاليةأسوار،صهيوننجبلعلى)ولثوا:أورشليمالمكابي!ين

للحر)سة،جي!ثَاأتامواكحا،-قبلمنفعككما-وتطأهالأمتجىءلئلا

،)4".أدومتلقاءمعقلاللشعبيكونحتىصوراأبي!تحصينعنفضلا

.203صاالايقالمرجعدروز-اعزصمد515-3:2الأولالمكايمينضر(1)

268.ص،الابقالمرجع،حىيخلب(r).6-.3:13الأولالمكابيينصفر)2،

(t)6-اا:4ايأولالمكابيينضر.*
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أثارإنما-منهاأجزاءحتىأو-لأورشليمالمكابييناخلالأنوي!دو

بعفوبنسلمنلينهممن!بببدواانعلىعزمواففدثمومن،المجاورةالأم

عدةيخوضأنإلىيهوذااضطرمما،،الشعبمنوبهلكونيقتلرنرطففرا

هذا،،بيبانبنى5وضد،أقربتين،عندأدومفىعيحموبنى5ضدمعارك

ضد-ألحاليةزرعة!وهى-ايعزبز،عنددارتالتىالمعركةعنفضلا

"جلعاد،فىاسرائيلبنىضدالثحعوبتجتمعأنإلىأدىمما،العمونيين

أنإلىالمكاح!،)يهوذايضطروان،الشمالمن"الجليل،وفى،الشرقمن

فرقةهويمْودرأن،الجليلإلى،)صمعانأخيهبمَيادةْجيشهمنفرتة-سمل

منكثير،فقتلتم!متها،فىمنهماكلبخحت،iاجلعادإلىاخرى

)عظموهكذا،الغنائممنكثيماوسلبت،المدنمنكثير،ودمرتايأعداء،

الصهاسارالمىالأموجممعإصائحلكلعمونفىجد،وإخووللهوذاالرجل

.Mlذكرهم

فتؤمنذبدأواانمااليهودأنلىاٍالإشارةبصكانالأهميةمنولعل

نظرةالعربإلىينظرون-الميلادقبلالخاسىالقرنالىترجعقدطويلة

اليهود،منموحدلمموتف!ينخذونبدأواقدالعربلأنربمامطلقا"2(،عدائية

اليهودمنععلى،العملفىجيرانهممعوالانحاد،فلسطنفىالتوغلثم

ينضصونالأعراببعضرأينافقدثمومناخرى)3(،مؤيهؤأدولةإتامةمن

الحالية(عمان-)فيلادلفياعمونأمير.م(ق16-ا)166"تيمرتاس،الى

"تيموتاس،انإلىالأولالمكابيينسفرذهبوإناليهود)4(،ضدنزاعهنى

البهود)5(.علىنصر،بحفقلم

-63.ا)هالأولالمكابينسفر)1(

)2(273..EncyclopaediaBiblica, p

.(6891)!روت9،6،لما،لاسلامنبلالعردطدارغفىالمفضل،علىجواد)3(

(4)379..Pأء.ك!.سأ,J. Hastings

.843.9:2:الثانىالمكايبيننحرا5:6الأ"المكال!نضر)5(
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الحسمونية:الأسرة3()

تورتماسرعانئمالأمر،أولفىدينيةحركةالمكابيةالحركةبدأت

المور!ةالقواتضدالنزاع!كنولمالبلاد،تحريرإلىتهدفقوميةثورةالى

فىوايترلمال!-شاليهود،والقوميينالمتعصبينبيننزاكاكانبل،فقط

الذ-شالجديدةالثقانةأنصارداسين،جهةمنالعبرانيةللنزعةإخلاصهم

النصروكان،اخرىجهةمنالإصلاححزبأوالهلينحشىالحزبيؤلفون

(.المكال!ينولحليفالنزاعينكلافى

ميلا12مبعدةعلى-lasaالسا،5معركةفى"يهرذا،قتلوعندما

اخبإلىالزعامةانتقلت،.ماق06عامفى-أووشليممنالشصالإلى

عامفىأورشليميدخلأناستطاعالذى،.م(اق-42ا06))يوناثان،

وحاكم،للكهنةككبيرأيض!رلكن،محاربكزعيمفق!ليمى،.ماق52

)سمعان!اخوهخلفه،.ماق2عامفىقتلوعندما،لليهوديةنعلى

أعظمكاهنَا،.م141عامفىانتخبالذى،.م(ق-135ا)42

نيكاتور،الثانى)ديمتريوسالملوقىالملكمنحماسرعانثموحاكحَا،

فقدثمومن"سصعان،حكمتحتالاستقلالاليهود.م(قا-138)

فأرخت،جد؟يمعصرلمأورشليمولدأستالنقود،يضربالمكابىالحاكماخذ

حكممناالأولىالشة)فى:يلىمممافصاعدلمالحينذلكمنالوثائق

حى-فيليبيقولكما-ولدتوهكذاه!والحاكمالأعظمالكاهنسمعان

6يهودجحهورية Lسنه"2(.ثمانينبعدالرومانمجىءحتىمت

-م(اق)135-40،الأولهيركانوسا-سحناولد.حكمفترةوكانت

"يوحناهاجمفقد،اليهودىالشعبنموفىخاصةاهميةذات،الطوبلة

.268ص،الابقالمرجع،حىيخاب()1

268-9126صكابق،المرجع،حتىنيلباk'.,114دالخالالفدس4فيييالحميدعبي)2،

IIXمحده،,ephusAntiquities,.7.6وكذا:1r'-13:414،الاْرلالمكالمحمنصفر
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فضلامديثتهموهدمأنطوخ!لمشروعاستسلمواالذينالسامريينالمكابى،

1(.جرزيمجبلعلىأقيمالذىمعبدهاعن

-الأولهيركانوسيوحناأيامعلى-التوسعسياسةفإنالواتع.ونى

حدودمذتدالرجلأنحتى،ذاكوقتالقوميةالسياسةهىكانت)نما

وأمأكن،عقرونمناطقاليهضئمفقددمومن،الابحَاهاتكلفىدولته

فقدالأردنشرقنىوأماو)نجازر،،)يافا،عنفضلا،الساحلعلىاخرى

هذا،!2(المجاورولوالمناطق،Medebaميديما،aاحتلالعلىأيوحنا،عحل

ت!ودواقدكانواالذينالاَدوميينأجبرقدإنماالمكابىالحاكمأنعقنضلا

الىعيسوبنوانضمنقدثمومن،الاختتانعلى،.ماق26عامفى

.الإسرديليين)3(

فئؤ،.مأق40عامفىالأرل،هيركانوسيوحنا,وفاةوأعقب

ولد.دولتهنىيخلفهبأنْانتهت،أولادهبينعلالليةوخلافاتاضطراب

اياناستطاعاللى،.م(ق01-4013)بولى،أرسطو5أو)يهوذا،الأكر

الجليل،منطقةبقيةفيغزوا،الثسمالإلىحدودهيمدأنالقصيرةحكمهفترة

أنهكما،)4(اليهوديةالديانةالىيحولهاراًن،لبنانجبلحولالمناطقولعضْ

-كبرهااْلكاهن)يوحنالفبنمودهجملىثمقالذىلاْبيهخلافَا-كان

متى،بن)يوسف"اليهودئالمؤرختعبيرحدكلىأو)ملك،،لقب6لخذتد

المتاخرينالسلالةملوكسالرمعلنفسهوألخذ،،رأسهعلىوضع.تاجَا5لْد

على،اليونانيةالكلماتاصبحتماسرعانثم،العبريةبجانبيونانيةأسصاء

العبريه-)5(.بجانجاعلى:النقودتشتعمل،خليفتهأيام

)1(3-42.,C.Roth, op. cit., .p;78 Josephus, op. cit., XIII

،2(78-77..C.Roth, op. cit., p

cryص،2791القاهز!رللا،بلادفىاليهودلاريخاولفنون)صرائيلvy،الأرللمكايىاضفر

,op.ciL,.1-9:ادكذ4:92،5:071 .p ;78 Josephus Antiquities, XIII,ح.ول،ل!اه

(4،78..C.Roth,A Shon History of the Jewish People, London,,9691 p

ephus,.الم!,0111وكذا:9265عى،السايقالمرجع4حىفلب)5( Antiquities15!مح
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لذىوا،(م.ق67-301)،نىجارألكسند51أخاأأرسطوبرلس)بعدوجاء

الحدودمنمقربةعلى،الفلسطينىالساحلطولعلىحدودهمدفىبخح

الدرلةالآنأصبحتوتد،الأردنمنالاَخرالجانبعنفضلا،المصرية

على-المجدأ!امكانتالتىتلكعنالاتساعفىتزيدبل،تنافممىاليهودية

عنفضلاكلها،فلسطينفأصبحت-السلامعليهصا،وسليمانداودأيام

كما،جنوب!مصرحدودوحتى،Merom)ميررم،بحيرةمنالمحيطةالمناطق

ئىوأما،ايأردنعبرفىواسعةمناطقنضمالئرقيةالناحيةمنأصبحتانها

عدا-عسفلان-ماتقرببَا-الساحلىالسهلكلتضمأصبدتافقدالفرب

أبايم)1(.ْعليهاالسيطرةالقدامىإسرائيلملوكيستطعلمالتىالمناطقوهى

كانتإنما،الحسمونيةالأسؤهذهأنهاالجدهـبالإضارةمنولعل

فىالأسرةمقابرعلىالمحفوؤالسفنقلكبدليل،بحريةأطماعذات

دولةغيران-اللد)2(مجاوراتفنالحاليةالمدينةوهى-ههول!أس!،"مودين

هناتوجدكانتأذ،الشعوبمتجانسةكيركانتنمااٍ،هذهالحسمرنيين

السافريين-كما.أن،يهرديةأقليةتسكنهاالتىاليونانيةالمدنبعضوهناك

الدولةامتصاصمقاومةفىاستصروائدإنما-الكاملةهزيمتهمرغم

من!هأنكما،لمام!لهودلةأصبح!ددأخرىمثاطىأنلااٍ،لهمالح!ودله

الرئيسيه"3".اليهوديةالمراكزمنواحيةالفترةتلكمنذأصبحتقدالجبل

الإبخيل-مننعرفهال!ىبوصفها-الجليلمنطقةفإنالواتعونى

شعولي-طوبلةلمدةتسكنهاوكانث،،بولسأرسطوإعملمنكاشاإنما

منوهم-التؤراة(فى)ب!رالإيتوريونأ5يسكنهاالآنوأصبح،يهرديةغير

المجونة،سوريةفى"دولتهمتكوينفىبخحواوقد،آراميةولغتهم،عربىاصل

)1(98-388.!.6591,;9787.10,.M Noth, The History of Israel,London.،ءأ.C.Roth, op

.(الثالث)المجلد422612صررلمةناريخ،الدبسالمطران)2،

،3(.97..Roth,op. cit., Pح.
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الطردبينالجليلسكانخيروقد-(Mلهئمعاصمة"عنجرأمنخذ-ش

منالكثيرفإن،كلهلذلكونتيجة،الختانالقومغالبيةنفضلت،ختان

تلاميذ.،أكئرمنهمواتخذ،بينهم،السلامعليه،المسيحعملالذينسكان

)غيرأجنببةبلكنةالعبريةويتكلمون،يهودىغيرأكلمنكانوأما

سبة(.

مردبة،القدامىاليهودمنادنىأنهمعلىإليهميظركانفقدوهكذا

لينهم.من)نبى،بظهورجدوويننمير

وولد."هيركانوس،بهتامالذىالتصرفاعتبروقدهذا

المدنمعاملتهمفىالحسمونىالبيتمنآخرونلبعهاصنة،ارسطولرل!أ

السنة:بتلكوأعنىتبضتهم،تحتتقعأنعليهاكتبالتىالسعوب

)2(.والإبادةاليهوديةبين!ختيار

منذبدأواقد)نماالعربأنإلىهناالإشارةبمكانالأمحيةمنولعل

الفشؤفىحكموالذى-،الثانى)الحارثالنبطىالملكلصر

آخر،راىعلى.م(قا-79)93الفترةوفىرأى)3(على.م(قا-0169

باسموالمعسروف-ثالث)4(رأىعلى.م(لَىأ-269.)الفتؤفي

عامأحداثفى،،اليهودىيرسفاعناهاللىهوكانوربما،/!سوتيموسأ

حصارأشاءمعونتهيطابونغؤاهالىاليهلجأحينوذلك+م)5(،ق؟9

حسنعند!كنلمأنهالا،لمدينتهم)إسكندرجانيوس(6الكسندرجانى

اولاأياأخبار25:151فكرك9:15)شعباء261-.127ص،كايقالمرجعحتىه!لب(0

.15؟4منىابخبل،515:الأولالمكاينضرا31:ا

4ورخا2:57إلركلاععال،22:95هـلوقا14:7مرق!)لمجبل،0 % : VdII: l،وكذا:أ؟ه

3.,ephus,Antiquities,مح!هرI1,154,IIIX

)3.108.p1(ا.,J.Hastings, ERE, ,98 .p ;121 El

F.Altheim..092وكذا:3/512،عليجراد4، and .R Stiehl, op. cit., p

,.tings,op.cit..121(ه p!ك.Encyclopaediaof Islam, III, .p ;108 J
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ثمومن2(آخررأىعلى،يطبونماليهماٍقدموانه،رأى)1(على،بهن

وأىعندمابخاصةآخر،اتجاهماتأخذوالي!ودالأنباروبينالعلاقاتبدأتد

التوكلثم4الأردنشرقعلىالاستيلاءإلىيسعونإنماالمكاييينأننباط

السياسةوجهفىالنب!!اأنفىسبئاكانممانفسها،الأنباطارض!

ثابيهء3(.

الهزيمةبإلحاقفىالأنباروبخح،الأول"عبادةالملكعهدوفى

لبحرالثصرقىالشاطىعلىرحاهادارتمعركةفىجانى،كسندر

حوران)من!ةسوريةمنالثر!ىالجنوصهلاحتلالالطريقومهدت،جليل

قوللحيث،القدسالىفرفقدالمكابى،)ألكسندرأما،(اليومالدروزشبل

فىيتمثل،صريحعداءإلىتحولتماسرعان،شديدةبمعارضةاك

الظروفوضعتوهكذا،ملك!وتنصيبهالسلوقيينالحكامأحدتدعاء

رعبادة،السلوتىالحاكم)ديمتريوسقويينخصمينبينجانى،بمسندر

وديكسبالخيرانمنإلكسندرأنهرأىفقدثمومنالنبطى(،لمث

،"مؤابعنلهمفتنازل،عرشهعلىالحفاظيستطيعحتىنبارو

(.tاعدائهأإلىانضمامهامنيخشىكاناخرىوأماكن،جلعاد،

فىقلفةالأموركانت.م(ق)85-.6،الثانى)الحارثعهدوفى

لمنإنالقلقلهذاحدميضعأنالحارثعلىكاننقدثمومنيهوذا،!ة

الحياد،علىثنركهأنعلىبفادؤكانتماالبهودبةالأحزابفإن،مل

.028"..op.cit3.اءنا.F.Altheim and R

.941ص،الايقالمرجعاحىنجلب،

12،علىجوادا tit97)وكذا..TheUniversal Jewish Encyclopaedia,,8 p

),.CAN,,9 .p;904 Josephus, The Jewish War, ,I IV,;34 .J Hastings, op. cit

108.;121.p.Encyclopaedia of Islam,.! p

ثراطت،مهرانببومىمحمدا941،الابقالمرجع،حنىنهلب،3/27،عليجرادرانظر:

.55805-9ص،ا77!؟الرلماض،القديمالربتاريخفى
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يهاجمالنبطىالجيثىيبدأحتىالدهر،منحينيمضىأنماوهكذا

الحديثةوهى-Addidaأديدا،5عندضاريةمعركةفىمعهاويشركيهوذا،

ويطلب،هزيمةشراليهودجيقفيهاينهزماللد-منمقربةعلىالحالية

اليهودىالمؤا!تجاهل!االتىالأنبارو،شروطعلىالصلحجانى،الكصندراا

شي!".عنهالنايقلولممتى،،بنا-سشه

67-76)ألكسندراسالومىوجاءت ilkأالكسندرزوجهابعد.م(ق

Alexanderجانى، Jannai-وكإن-بولسأرسطوأخيهبعدنزوجتهالذى

شأنها-تميلهىكانتدان،الفريسيينحزبقادةمنسمعان،5اخوها

اعت!لاءفإلط،خالأىوعلىالآخر،الحزبإلى-زوجهاشأنذلكفى

اليهودحياةفىالممتافيةالمرأةمكانةإلىيشيو)نماالعرثقالكسندرا،"سالؤمى

)نماوأأرسطولولس"أهيركانوس،ولديهامنكلاأن)ذ،الفترةتلكفى

وأي!،ْعنهنيابةالدولهْشئونيدير،عليهوصىإلىحاجةوفى،!غيرلمكان

ببنما،للكهنةرنبسَا)هبركانوس(ولدلهااكبرأصبحفلفدالأمر،ماكان

الجي!ق)2".ئيادة)أرسطولول!(الآخرتولى

السابقين،الملوكحكمإلىبالنسبةبالهدرء)سالوس،حكملسموقد

قدهـأرسطولولس،ولدهاكانواذا،الحربيةالمعاركمنكثيماخاضواالذينْ

كانكزو)بعادفىاليهبرديةْالملكةبخحتفقد،دمشقعلىفاشلةحملةقاد

الرشوةطريقعناأرمينياملكTigranas"تيجرانس،بهالقيامينوى

بلغ!قدْكاشاوالتىالعجوز-الملكةأنعننضلاهذا،والدبلوماسية

التوازنحفظفىكبيرحدإلىبخحتفدإنما-والسبعينالثاكعامها

ا:وكذا311لم3،علىجواد(1)

.XV,2 Vol.،11 .p;428 CAH, IX, .p;04 EP, p*ولا،,Josephus, Antiquities

.12.;3291..J Hastings, op. ciL, p

:06 op. cit., .p.388-387 ,T(.C.Rothلا!* op. cit., .p;83-82 M
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)1(.والفريسيينالصدوقيين-المتنافسينالدولةعنصرى!ن

بالعريق،يطالب-الصدوقيينبمساعدة-،بولساًرسطوأبدأوقدهذا

فإنهثمومنالدنيا،هذهتودعالموتفراشعلىلومى،,iأمهكانتنما

-"هيركانوس"أخيهعلىبالهجوم-أمهوناةبمجرد-تامماسعان

نيهاتكدصغيرةمعركةوبعديهوذا-عرشفىالشرعىالحقماحب

وهربيهوذا،فىالسلطةمظاهرفاتخذاسرع)أرسطوبولس،ضصار

ملك!"أرسطوبولس،وأصبح،النبطى(الحارث)أارتياس5الىهبركانوسه

63عامفىالرومانىالفتححتىأى.م،،ق)67-63الفترةفىيهوذالمى

.الميلاد)2(لط

ملكالثالثهاالحارثيهوذافىالسياصيةالظروفدعتوهكذا

النزاعاحتدمحينمايهوذا،شئونفىالتدخلالى.م(ق)87-62!ئباط

)هيركانوسالكسندراهسالومىوهجانى،)الكسندرولدىبن

بولس،ارسطووبؤيدونالصدليقيين،فريقينإلىيهودوانقحمام!رسطوبولى(

علىبناء-)البتراء،إلىنرالذىأهيركانوسأ!بؤيدونسفريسيين)3(

يجدلعله-يهوذانىالقوىوالمسشثطر،الأدومىالقائدانتباتر-سيحة

وسبيت،اليهاليهوذىالتاجعادةاٍعنفضلا،النبطى،الحارث5عندحمى

،193..Noth,op. cit, p!83م;.C.Roth, Op. CiL. p

).83..C Roth, op.cit, p

ومر!لزلللراسةكرمزالمبيالىو!نظر:!راحدة،فرقتانذاكوتتلآاليهؤاليولةفىنمت(

!نما،محافالةالأولىكانتنقيولالتالىوجددها،أينصاالمعرفةعنتبحثوالأخرى،للعبادة

وناندما،الكهنةمنل!كونالفرقتس)حدىوكات،والمصارتالعفدةفىمنحرؤالثاثيةكانت

سلألدتوتد،والوصالينياالطبقينالآخرىلضملينما،الأراضىوملاكالأرضقراطيةالطبقة

الىتميلالأخرى!نماالمورولةالكهنةرلعسططاتمننيهبماالمطلقالحكمالأولى

باسمرالآخرالصي،ق!ين،اباصملهعرفالأولالحزليأصحففدولالتيربجالدكصقراطية

Roth,A..83انظر:الفريين،ا Shon History of the Jewish People,,9691 p.
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كانالتىعشر،الائنىالمد-ذلكمقابلفى-للحارثيعيدأنعلى،ملكه

.العربمنأخذهاقدأبوه

أملاكهيوم!عأنفىأملا،اليهودىالعرضالثاك،أالحارث،بقبل

و!ممذا،القاضيةالضربةإليهايوجهانلهيفدرلمإنيهوذا،حسابعلى

"ارسالوبولس،لمهاجمة-رجلاميفخمسوننوامه-جيشَاالحارثيوجه

المدنةإلىالحارثفيتابعه،منكرةهزيمةبعدالقدسإلىيفرماسرعأنالذى

عامفىدمضقعلىبالهجومالرومانقياملولاعليها،يستولىوبكاد،المفدسة

النزاعفىللتدخلنفسهاالفدسإلىعسكريةحملةإرسالثم/ق.م64

.1cعلي!لاالاستيلاءمنالأنباطولمنع،ذاكوقتالقائم

)أرسطوغيران،القدسعنالحصارفكالىالحارثيضطروهكذا

ماسرعان-الرومانيةالحملةقائدإلبهلِضمأنفىبخحْالذى-،بولس

عمان-)فيلادلفيا،،عمون!ربةإلىالطريقفىرهم،الأنباطيتعقب

الفريمين،بينضاريةمعركةئدور،Papyronبابيرونأ5عثدوهناك،الحالسة(

.النبطى)2(الحارثأتباعمنآلافستةوقتل،)أرسطوبولس،فيهاانتصر

الحسمونية:الأسرةونهايةروماظهور)4(

وكاننصر،إلىنصرمنتنتقلالاَخيرةالسنواتفىروماكانت

أيفرذاكانمضىترنفصنذ،فترةمنذآسباغربىفىملمو!انلأليرها

معاهدةلعقدإيطالياإلىقبلهمنمبعوثإرسالفىبالرغبةيد!المكابى،

نأعنفضلاهذا-وسمعانيوناثان-أخواهحذوهحذاثم،وصداتةسلام

.م،اق26عامفى(الأولهيركانوسايوحنااًنقذالذىهوالرومانىالنفوذ

وكذا!،(بيروت،صادر)دار11-01115ص،2صفيرستاريخ()1

84-83..Josephus,The Jewish War, .p;32 .C Roth, op. ciL, p

وكذا:.rrirعلىجراد)2(

203..mand .R Stiehl, op. ciL, pأCAH, IX, .p;382 .F eh.tlA
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عامفىأرمينياملك)تيجرانحىلمانسحابوراءمنكانالرومافىالضغطوأن

الميلاد)1(.تبل07

عامفىدمثمقالى-الرومائىالقائد-)بومبى،وصلوعندما

رملاوأرسطوبولس()هيركانوسيهوذاعرشعلىالمتنانسانأرسل،.مق64

بل،جانبهالىالعظيصةروماتكونأنمنهصاكليطبالرومانىالقائدإلى

ايأخوشبنىالنزاعهذابعئبرونكانواالذين-الفريسيينمنبحضَاإدأ

أنالرومانمنطلبواقدإنما-المالكةللأسرةالعائليةالشئونمناليهوديين

أيديهم.تحتفلسطينفىالسياسيةالسلطةيجعلوا

قدأرسطوبولس،اانلدرجة،ترارهاتخ!حتىطويلاأبومبى"ومكث

اورشلبم،إلىهربنقدثمومن،مصلحتهغيرفىيكونسوفالقرارأذظن

ئحوطربقهفا!لخد،تجدىلاالممَاومةأنادرك،مطاربمنفسهوجدوعندما

؟لباعهأنغير،لهمالمقدسةالمدينةتسليمعليهمعارضا،مانالرومعشكر

اشهر،ثلالةلمدةالمعبد،بجبلواعتصموأ،أوامرهكلنفيذرنضواأورشليمداخل

ودخل،رجالهموتتل،حصونهمدمرت،.مق63عاممنسسايوموفى

2(.رومانيهصولايةيهوذاولايةواصبحت،المقدسةالمدينةأبومبى،

الجغرانيةسور!ةفأدخل4الجديدةتنظيماتهPompeyابومبىاولدأ

Provincia!!يسور!ة،)ولايةهرواحد،اسمتحتكلهاوالتفليدية S،

انطاكية،)3(،5عاصمنهاوأصبحت،سوربةمملكةمحلسوريةولايةوحلت

خاضعةدولةأليهوديةوأبقيتبذألها،فائمةولايةأقليقياأجعلتبينحا

)1(84..C.Roth, op. cit., p

.323()Y0،رأ-.".,.ti .p;84 .W Keller, p04ء..p;304-204 .C Roth, op5".أء,M.Noth

اهـكاوند،الأيمفىالجرماحلمن!لا15مبحدةوعلى،العاصىنهرعلىأنطاكبةنقع)3(

أ!هألىسبهانطامميةعاهاود.م،003عامفىالأكبرالأمحندرقوادأحدنيكلألرزاصلرتى

.(21-ه241لما،المقيسالكنالط)فاموساللرن!عىعاصصةصارتوند،اأ!خى
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ضصهاوالتى،اليونانيةالدساتيرذاتالمدنولكن،سوريةولايةإطارضمن

داخليةحريةومنحت،السابقوضعهاإلىأعيدتتد،ممتلكاتهمإلىالرومان

باسمعرفاتحاد،المدنهذهمنعشروشكلت،الولاياتحكامظلنى

بعد)2".فيصااخرىمدنإليهاانضمتوتد)1()الدبكابوليس،

سوريةعلىحاكمَاجابينيومىأاأولوسعين،.مق57عاموفى

الكاهنجردفقيلمومن،اليهوديةفىالأمورتنطمفأعاد.م(،ق)57-55

الملكية،رتبتهمن-بولسارسطوحفيد-،الثانىهيركانوس)يوحناالأعظم

أيامالكهاناًسلافهيفعلكانكماما،لروكتابعالبلاديحكمأنعلى

ثقيلةضرائببفرضجاببنيوسى،5قامكما،اليهوديةعلىالفارسيةالسيادة

من!اكلايحكم،صغيوةأتسامخ!سةالىالدولةوتقسيم،السكانعلى

الكسندىر5بهاقامفا!ث!لةثور!عقبوذف!(Sanhedrin)سنهدر-شمجلس

عددبناءبإعادةتامإنما)جابينيرس،انعنفضلاهذا،"بوليسارسطوبن

،السامر!مثلهدموهالْدالمكابيونكانالتى،السوريةاليونايخةالمدنمن

الإمبراطوريةمجدعصروطوال-الحينذلكومنذ،وغزةودوروليحمان

)3(.رومانيةولا!ةفلسطنبقيت-الرومانية

يودىعامرابن"مرج!صلحيثدبدأوالتىالعشر،المدنحلف5أو:الديكابوليىاتحاد()1

ت)هىلمندةاللكعلىليطركاتالنىالمدنهذ.وكلأت،الشرقنحونمتيلم،نالأز

-عمون)ررفهلادلفعا،جرشالأثمحرى()تلوولوديونسكبثولوليى(=)ل!انضان،

الحصن)تجلعةوه!بوس)الفنوات،وكنالا،حورانفىUلراUورافلأداوجير)(الحاليةعمان

ثمانىالعيدفأ!ب!ذلك!دمدنثمانىالبهاأضبفت،تد،ودمثقلجرول(يحصةثرق،خرب

المرجعظافلا،حسن035135-ا،903عى،الابقلمرجعا،حتى)نيلب.مينةعحؤ

Pliny.V.016وكذا:1145عىالابق،

وكن!:9013صاالابقالمرجع،خىنجلب

504-404..ephus,Antiquities, XIV,,4;4 .M Noth, op. cit.,9حp!ه
هـوممذا:90221-.عى8ال!ابقالمرجع،حىفيلب)3(

,Josephus,Antiquities.4-85؟،لنثلثدي!5.الا!+ XIV,.3;3 .C Roth, op. ciL, p

604-504..ofIsrael, London,,6591 p3،؟ماHiأ
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الثانىالفصلى

ام5!معامفلسطينفىاليهـودن!اية

الآدوميةهيرودوسأسرة(1)

منتصففىقيصره"يوليوسهصرعبعدالرومانيةالإمبراطوريةمرت

بانتصارأنتهت،الأهليةالحربمنعصيبةبفترة،.مق44عاممنمارس

ثم.مق42عامفى،أنطونيو،وامارك،بعد(فيصا)أوغسطس"أوكتافيان،

الغربيةالولاياتفآلتبينهما،فيماالإمبراطوريةالمنتصرانالقائداناقتسم

ا".انالونيؤلمارك-سوريةفيهابما-الشرقيةوالولابات،لأوكتافيان

علىعملأنهموضوعنا،فىأنطونيو،"ماركبهقاممااًهممنولعل

رأسهاعلىالاَدوميينأمنأخرىسل!وإقامة،المكابيينسلطةعلىالقضاء

وماالأصلدومى19أنتيباكر،5ييدكانانماالأمور،زمامأنإلا)هيربهانوس،

أتتيبلألر،5دالثانىالابن)هيرودوس،اصبححتى،.م37!عامجاءأن

هيركانوسحفيدةهى،ثانيةزوجةله6لخذانبعد،أورشليمعلىملكما

حكمنىخلفهاالتىالحسمونية،بالعائلةعاللتههـب!أنبغية،الثانى

أووشليميحكمبالكببر(بعدفيماعرف)الذىهيرودوسواستحر،البهودية

فىطيعةأداةالفترةتلكطوالكان،.م(ق)37-4سنةوئلاثينثلاثلمدة

2".اليهوديهصعلىملكمانصبوهالذينالرومانأيدى

زوجتهمنطلاف.مق35عامفىأعلنقدأنطونيو،ْ"مارككان

مصربملك!علاقتهشرعيةأعلنكماأأكتافيان،أخت)أوكتافيا،

.ا.-ها40صاالسايقالمرجع4العبادىمصطفى()1

الكتابتاموس3/35-136،علىجواد311-5312عى،الحابقالمرجع،حتىفيلب)2(

.:وكلا3195لم2،المقدس

,Josephus,Antiquities,أول.ول.8 *07;4,6 The Jewish War, I
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مصر،إلىحفرماسرعانثم.م(،ق51-هـ3السابعةأكليولتراكليوباترا"5

منجعليينماجميغا،أبنائهابينالشرتيةالإمبراطوريةتقسيمواعلن

الأنباروبلادفي!ابماكلها-أ!سرقيةالولأياتعلىملكةنفسها)كليولترا،

أعظمإ.لاننيهالتفكيرعلىتبلمنالبطالمةهناحديجرؤلمماوهذا-

أيامهم)1(.

الإمبو)طوريةجزيةفىالحقصاحبةإكليوبترا،أصبحتوهكذا

ثم.ومنمصر،لملكةالجزيةدفععنامتنعوافد)نماالنب!أنغير،الشرقية

.الأنباطتأدسافئالإسراعأنطونيو،)ماردمن)كليوبترا،طلبتنقد

العرببلادعلىالسيالرةإلىتهدفاكليوشرا،سباسةوكانت

فقدلمرمنرفينيقيا،سوريةنىأنطونيو،5للاهامنحهعمافضلا،الش!الية

شجعتوهكذابسوأء،!سواءواليهردالعوبملكىمنلنخلصأرأدت

كالطهيوودوسأنويمدو،الأنباطمحاربةعلىاليهوديةملكه)هيرودوس

"اللد،،عندالأنباولعلىهجومبشنأسرعفقددمومن،الفرصةينئظرهذ!

أقنا،عندأخوكطمرةعليهمبالهـجوميسرعحخىهناالنصرلهبتمأنوما

إليتثغيرم!سوعانالنصرموازينأنالا،علي!مينتصروبكاد،،البقاعفى

وفر،آخرينوأسروا،جي!شهبنكبيماعددلمفتلواوهكذا،النبطجانب

..القدس)2(الىهيرودوس

بداواقدالنب!وأنبخاصة،اخرىلجرةالعدةيعداهيرودوس(بدأوهنا

الجانبانيخهانبادلإلمعاركمنسلسلةقيامالىأدىمما،مدتهيهاجمون

المؤرخو!ؤعم،والممداتالرجالفىالخسالرعننضلا،والهزيمةالنصر

".501ص،الابقالمرجع،المبادىمصض(1)

على،حموافىا311-312صالابقهالمرجعحنى،فيلب1681صبرصبفعوس،دار!خ)2(

)الر،ض،51-4515صالئدكم،ال!رليدارخفىدراطت،مهرانليومىمحمدا1-26هلم3

وكنا:5*91(

603-703;,05ا) Josephus, The Jewish Warسأ)س!."ه.".F Altheim and .R Stiehl

ك!4.011401+7
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اليهودى،جانبإلىافهابةفىكانالفصرأنمتى،بنأيوسفاليهودى

معوالتحم،الأردنوعبرتنظجمهـا،وأعادقواتهأأهيرودوسجمعحينوذلك

ناقت،فادحةخسالربهمنأنزلعحان،5عندضاريةهعركةفىالأنباط

لقواآخر-شآلافسبعةعنفضلاأسير،آلافوأربعة،قتيلآلافخمسة

ذلكلتيجةوكانالحصار،منالفرارحاولواحيمااليهود،بأ!دىحتفهم

المؤرخزعمهماكانداذا،لهيرودوسجزيةدفعالىالأنباطاضطرأنكله

أننىريبمنهناكفليس،الصوابمنقريئاحتىأوصحيحَا،اليهودى

قوةفيهاالسببكانوانحا،الانتصاراتهذ.وراءتكنلمهيرودوسقوة

المدربين)1(.غيرالأنباطرجنود،الطاغيةالرومان

علىالرومانيةالمصالح،)هيرودوسشجعفلقدالأمر،كالطمالأيما

الرابع"أنيوخسأخفقحيثبخحوقد،القوميةاليهوديةالمصالححسالي

بناءمشروعولدأهلينستية.مملكةشبهبالقوةاليهوديةجعلفىأييفإنجسأ

أررشليمفىمثلا--بنىنقدتامَا،تبديلاالبلادوجهبهبدلعامةأبنية

لاكلهاوكاشه،عامةألعابماوأتامومدرخا،ومسرحَاالخيللح!باقم!دان!

للمد!ةلىالشطالركنفىقصرمبنىممحااليهوديه"2(،الدبانةمعتتفق

فىواقام،الحاليةايافا،بوابةمنبالقرليالفرى(الجنوىالجبلأعلىالعليا

اببرجالمعرونةوهىكبيؤابراجثلائةالملكىللفصرالثصمالىالطرف

لم،أزوجعه(ماريامن،برجوه،)!ديقه(مبيكوس،وابرج،)أخبه(فامميل،

عنفضلاهذاداود،"برجبوالمعروف،فاسيل)برجسوى،الآنمهاي!ق

"أكريب!ا،اطكأيامعلىمنصلاكان)بسيفينوس،،سحَاهرابعبرج

المُالث)3".بالسورعرفوالذىبناهالذىالجدبد)!المدينة

)1(383;.ephus,The Jewish War, ,Iمم!هpeim and .R Stiehl, op. cit, .p;036 J!03؟لم

37.لم3علي،جواداوكنا

312.عى،الابقالمرجع،حى!لب(2)

.؟12ص،الظلدةالقيس،زايدالحمبدعد)3(
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المصبد،أوالهيكلكانإنماأورضليمفىهيرودوسمبانىأهممنرلعل

لمدان-حكمهمنعضةالثامنةالسنةوهى-.مق25عامبناءهبدأوقد

وسعتوقد،م64عامفىولالتحديد،،الثانى"أغرلياعهدفىإلاالبناءينته

كتلمنالمعبدبنىوتدهذا،تبلمنعليهكانتماضعفإلى،مساحته

حجر!ةكتلىمنالمعحوربغىكما،بالذمبواجهتهوغطت،كبيرةحج!بة

ثصانيةالأرضسطعفوقارتفاعهوكان،مدماك!91بلغت،مستطلةكبيؤ

بالدهب،واجهخهغطيتففدالرفي()منزل،الأقداسقدس5وأمامنر،عشر

عنفضلا،التقدمةلخبزوأخرىللبخور،مائدة5أقح!امثلائةإلىوقسم

ا.السبعاءا(الأفرعذىالكبيرالث!معدان

والدار،الأمدارأهصه!ا:لعل،عدةبدورالهيكلاح!ي!وقدهذا

بينالسياجداربنىوند،الكهنةودار،إسرأئيلودارالنساء،ودار،الخارجية

وكانتاليهود،كبرمنهامنع،باب!عثرثلانةفيهوكانالنساء،وداوالأمدار

في!ا،يغنوناصحاب!اكانفقدالكهنةداروأما،)سرأئيلدارفىترنمالمزامير

،بالبلاطسمىمكانفىيجضعفكانالسنهدريم!5أكا،الشعب،ي!اركون

حجارةمنمبنيَاكانالذى،المذبحفيهاالتىبالدار،متصلة،غرفةوهو

)اىوجههغطىثم،الذبائحدممنهاليسبلثقوبوفيه،بالكلسمبيضة

.)2،بالذمب،المذبح

أنل!اقدرالتى-"فيصربة،مدينةكذلك(أهيرودوسبنىوقدهذا

،-المتوس!الأبيضالبحرساحلعلى-الرومانيةفلسطِنعاصمةتكون

منالغربىالشمالإلىمملاعكا،47جثوبىميلا44مبعدةوعلى

تكريم!تيصرية()أىكذلكوسماها،.ماق.عامفىوذك،-اورشليم

iJقيصرأأوغسطس(Jrv4-م.،)السامرة،مدينةكاشاوقدهذاأم"

اىSebaste)سباسطية،باسمتسصيت!اواعاد،بالأبنيةفز!نهاالمحببمفره

.-0.11ا140لم2،المفدىالكنالطسte5(r).122ص،السابقالرجعنفس(1)
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كلمةأنحيشا،كذطثقيصولأوكحمط!ىتحريمَاهأغسطس)مدينة

فىأث!"أوغسطى،تعنىاليونانيةاسيباستوسأ

.(االلانينيةأ

كثيرونأبناءمنهنلهكاننساء،عشرمن،"هيرودوستزوجوقدهذا

عشراتمسرحالقصروأصبح،العرشورائةعلىبينهمفيماالتنافساشتد

إلىهذا،وأقربائهنالملكزوجاتفبهااشتركتالنى،والفننالمؤامراتمن

البلاد،يهودمنأعدأئهضدنفسه،هيرودوس5سحاكهاالنىالموًامراتجانب

عديم،القلبفاسىالرجلكاننقد،الرومانحكاممنخصومهوضد

ومهماالخسالر،كاشامهماعنهايتراجعولامصالحهوراءيسعى،الشفقة

منخوفَاواقربا"لهزوجاتهمنعددلمقتلأنهحتىبالضحايا،صلتهكانمشا

وصلحدلمبلغتتسوتهانوحتىالمطلقلحكحهمعارضتهماو،مؤامراتهم

بعدإلاعمر.-منالسبعينفىوهو-الدنياهذ.يودعان!ثمألمانهالىبه

يجدولا،المدينةالحزنيعمحتى،موثهساعةأورشليموجهاءبقتلأمرأن

المكرؤ)2(.مليكهمبموتللابتهاجفراغ!الصكان

إنماه!ا،هبرودوسه5عهدأنالىالإشارةبمكانالأهميةمنولعل

"بيتهدينةنى-)3(السلامعليهعيسىسيدنا-السلامرسولبمولدتميز

بقتلأسرعقدانماهبرودوسفإن،الإمحيللروا!ةوطبقَا،اليهوديةلحم،

،دونفماسنتينابنمنتخومهاكلوفىلحمببتفىالأطفالجميع

الصبىيأخذبأنيأمؤمن-النائم-رممطفيما_النجار،ايوسفرأىوهنا

هناكبقواحيث،الكنانةأرضإلىبهمابلجأوان،والعذراء()المسيحوأمه

,VjAUعى،الابقالمرجع،خىفيلب1() %rسvوممذا:،1759051هلم2،المقدسالكنالي

14;.ephus,Antiquities, XV,,9;6 Pliny, Vمح!ه.M .F Unger, op.ci04." 71-047. J

02721+..Strabo

(r)9001لم2،المقدسالكعاليتاموس.

903.صهذا،كنابخاالهح؟مرلدحرلدارتالئىلآراءعنانظر)3(
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و"معا!س4خطيرممرضاذلل!بعدمرفياسذىا.م()1(،)!قهعرودوسوفاةإلى

كانمماَأسوأهـأريحا،إلىعا!ثمبح!امان!ا،ستشفاءلا3نالأر2شرقإلى

!السلامعليه-المسيحأسوةعادتوهنا،هناكماتحيث،تبلمنعليه

"إلناصرة!فىأقامتوإنمالحم،،)ببتفىتقملمرلكن!االيهوديةالى

هيرودوسخليفةمن،السلامعليهالمسيحالسيدعلىخونَا،الجليليأرض

.()2(م.م-6ق4)،اارخيلاسل!لده

)!يرودو!أخاهأنكير،منهلىلوصمِةألمهبعدأأًرخيلاسأوحكم

ال!سامريئْالرابعةزوبرخهمنالكبيروسل!يروjالثانىالابنو!وأنتيباس"

ناضقد-سامرى)3(نصف!،أدومىنصففهوثمرمن،أملثاكى"

يع!لموإن،المملكةمنكبيرلمجزءلمفأخذ،اليهوديهْعرشعلىأأرخيلاس،

فقطأ4(.،أحاكملقبغير

الل!وهو،الجليللمنطقةحاكمَاأنقيباس"أهبرودوساصبحوهك!ا

-ا!)7يبيروسقي!عر!إطي!بريوساسمعلىوسماها!طبرية،مدينةبنى

شأنذلل!فىشأنه-وج!ينذاكانإنحا!يرودوسفإنالواقعوفىم(37

خارج!كا،و!لنستى،اليهـوديةفىبهـودىفهو-سلالئهأفرادمنوكيرهأليه

المبام!رال!ممحتاليهوديةوضصا،م6عامفىارخيلاص،إخلعوحين

النب!،1!(.إبيلاطسخامسهمكانالذبنالروهـسالطاهـلنواسبااو

فبهل4امحامأ،أوأللالميلاد،قبل5حكامأخر!اثفىلل.أنه)ماالمتعأنالى!نمبمنمناك)ا!

لمرمن،الميلادكلطالوايعالقرنفىيدأفقدد!سمبرا5ف!المع!مولدا،حنفالأماالميلاد،

سابظجعلهوه!ا،.مق5عاممند!مبرشهرمنرالعئربنالضامىفى4ميلادكانفربما

الكتاب)قاموص.صنواتبخصىام(عامد!مبر25)أى)دبوشهوس،وضعهالذىللنهاربخ

.(12Alt،المقدس

;Y)901.8:وكذا!-23ا:!مى)يخل.p3.اةح."ه,Unger, op. cit., .p ;471 .CRoth.لو

(Cr1،المفدسالبهالطناموس 0 % N / Y.

(t)3,11-.4ا,Unger, op. cit., .p;472 Josephus, Antiquities,ثلا.IIVX

وكذا:5313عى،السابقالمرجح،حتىيخلبأ31:لوقا)بخيل)5(

3.2.,F.Josephus, Antiquities of the Jews, XVIII
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كاشا-إنمابالأنباطم(93-.مق)4،أهيرودوسعلاقةان!يمدو

النبطىالملكابنةمنهيرودوستزرجفقيثمومن،طيبة-بدءذىبادئ

حمئبعدتجرأتد)نما،)هيرودوسانالام(04-.م)أق،الرابع)الحارث

فىالسببكانراثصةاممنليتزوج،الرابعالحارثابنةفطئقالدهر،من

.،المعمدان"!وحنامفنل

أخيهامرأة"هيرودياأمنيتزوجأنأرادهيرودويرأنالإبخيلفىوئفرا

قررفقيثمومن،ذلكبغيرأفتىفد،المعمدان"يوحناأنإلا،،"فيلبس

ملعندهمكانلأنه،القومغضبخشىأنهغير،منهالتخلصهيرودوس

هميروديا،وتنتهز،السجونغياهبفىبإلقا"لهاكتفىنقدثمومننبىَ،)1(،

أنعلى)سالومى!ابنتهامعفتتفقهيرودوسميلادبعيدالاحتفالفىصة

بها،الملكوبفتنرفصتها،منتنتهىوحين،الملكلعمهاعاريةشبهترقص

أمها،أرادتماسالومىونفعلطبق،فىيوحنارأسبعطهاانمنهثطليب

!طهاأنمنهوعدعلىبناء،اخيهابنةرغبةتنفيذالىهيرودوسيضطروهنا

الملكيأمروهكذا،مملكتهنصفكانوإنحتى،.Vالذىكانأي!تريد،ما

ليكونطبق،علىبرأسه-شنىوأن،بالسيفمذبوح!وسرعةنوؤايحىبفل

وهذ."سالومى،إلىالراسوفدت،الاجتماعونهايةالاحتفالختامهذا

.هيروديلاه)5،2امهاالىقدمتها

عالهيحىسهدناوهرآ،الكرااللأألبياءمننبىْالمعميك،"يوحناأنفىضكمنهناكليى(1)

i:آكةاعمرانآل)سوؤالكرلما!رآنفىصرلحهنبودهجاء!وفد،اللام (Y1عصزوأما

(ام-م-4ق)27أوكطى،5الفبصرأإمعلىوركصاورمعليهالميحا،معلىكانفقي

منللتويةنالأزنهرفىيضلهما!،القومبعمديح!ممانوقد،م-37ا)4دببر!رس،و

.WI-ا7:2)منىنفهالمبحعمدوقي5-6(3:)مقالطا!ا

تاموس5214ص،ورسيفيوسلاريخ-6016528،مرقىابخهلأ?-?r:14منى)نحيل)2(

نونل،الرازلىعبد42،5-022ص،الابقالمرجع،حنىيخلب1011الم2االمفدسالكنا-

لم.كلولUnger,أء."هp.04]6115:472-1186عى77911الفامز،المحمدان!رحنا

لارخا585-395لما،الطبرىلاريخا0303-12لماهالناريخفىالكاملالآمر،ابن:تارن

خلدنالن
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!فظ!منهناكليسأفأولا(،وقفةإلىيحتاجالصور!بهلهوالأمر

المصطف!قالّهأنبياءمننب!(السلامعليهيحى)ممبدنا،المعمدانأيوحناأن

الي!ودي!ة-أنعلصىومبلخ؟،الزواجهلايوحنمايمنعلماذا)وثانيَا(الأخيار،

بلب!ا،المؤمنينعلىتفرضهبل،ذلكتمنعلاوهيووديا-هيرودوسد-فى

المئوفى"ا(،الأخالىالزواجهذامقالأبناءينسبأنكذلكتفرض)نحاإن!ا

هو)نصاالخطر،للحدثالذكرالاَنفالتفسي!رفإنصحيحَا،ذلككانذافاٍ

آدرمئايهـودي!ملكماكانرإنمامسيحئا،هيرردوسكانوما،مسيحىتفسير

حتىأو-ملوكمعيتعامللااللحظةتلكحتىفالتاريخ،بهوديةدولةعلى

يفتىحتىنصرانئا،يكننلمالمعصدانيوحناأنكما-مسيحيةئمعوب

،)هيرودوسبهاتزوفيالتىالوسيلةهوالسبببكونأنإلأ،النصارىبشويعة

بأخيهألقى)نماهيرودوسأنإلىئذهبووايةهناكان)ذ،"ميرودوياأمن

01امرألهمنيتزوجأنتبلقتلهثم،السجونغياهبفى

اليهودبينطبولهاتدقماسرعانالحربفإنالأمر،كانماواًي!

احارثطاابنةطلاقبحمببلانما،الكريمالنبىبسببليسولكنوالأنباط

الحدود،مناطقبعضعلىالاختلافعننضلا،هيرودوسزوجهامن

6،جالعاد5فىالنبطىالحارثبانتصاروانتهتبينهما،المعاوكنشبتوهكذا

م(،-37أ)4)تيبريرس،الررمانىبالإسراطورهيرودوساستنجدفقدثمومن

القوالىكاشايينماولكن،ايأنباولعلىبالقضاءسوريةفىعاملهامرالذى

خى،الفنؤلهذهدأرخهافىمضالرلة،سفللاًالطرى(الأير-)ابنالعرببةالمراجعأنلاكير

نصر)نبوخذأختصبماليهودعلىسلطتي-ى،لطلسبحانهاثهأناىتذبأتها

خلىوانه،اللامعليهكحىسيدناالكريمالنىحقفىارد!بو،لماوفانا-نراءقا.م،506-562

القرنأخر!اتفى!يشكان)نصاالبابلىالعاهلبأنالعلممع،امراةرجلألفشعينمنهم

يحيشكاناللامعلبه!ىيدناوأنالميلاو،قبلالافىسالقرنمن62عاموحتى،الحابع

.اللامعلبهما،المحيحعاصرحيث،قرونشة!والىزلكيحي

.38:11التكوفىضر،ايوراة(1)
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،الحربفتتودفالقيصر،بوفاةالأخمارتىتاً)البتراء!نحوتتحركالرومانبة

الىالرومانفيضطر،!هـهيرودوسحالةوتسوءبل،الرابعالحارثوينجو

الإمبوأطورابامعلىأصمبانبا،إلىونفيه،!مiعامفىالعرشعنتنحيته

م()1(.S4-ا37)كاليجولا)

اورشليم:وثدميوم!6-.7أعوام!ورة)!(

موتبعدأصبحإنما،فلسطينمنالأكبرالجزءإنالواقعفى

عدافيمامباشر،،وومانيَاحكمَايحكم،.مق4عامنىالكبير،هـهيرودوس

4)1الفنرة -f f)حفبدوهوملكأ،"الأولإأغريصاروماعينتحمبنمام

جزباليحكم،Marianneمن،"مارياالحمونيةزوجتهمنالكبير!يرودوس

شجاوزأربعلم،قصيرةحكمهمدةوكانت،هيرودوسأرا!ىمنكبيرم

4)كاليجولاالإمبراطورايامعلى،)2(سنوات -1 rV) c)شالإمبراطورم

أمهبسبباليهود،منمحبوبمافيهاكانم(54-)41)كلؤديوس،

منالسىءموقفهبسبب،تالمةالإبخيلفىصورتهكافتوإن،الحسمونية

الألوهيهء4(.ادعائهردسبب،المسيحيبن)3"

بينامادمرقدإنما،)أجريبا()اغريماهأنإلىيشيرماوهناكهدا

الأخير،الجبلهذاوراءماإلىالمدينةأسوارومد،و)بيزيتا""موريا،جبلى

،الجديدةاالمدينةبسمىكانالمقدسةالمدينةأحياءمنح!اصبحبحيث

أبيهموتعندوكان،الئانى""أغرلياولده،الأولأأغرل!ابعدوجاء

روضع،أبيهمركزفىْتعينه)كلوديوس!الرومانىالإمبراطورفرفض،صغيرم

لقباخيرمنالاانإلىرومافىيقيمأغريباولقى،وصايتهتحثاليهودية

itعلىجرادا101الم42المقطسالكاليقاموسا؟ا3ص،-سسفعوسداريخ(1) -t ir/ r

,Josphus,Antiquites,وكذا: XVIII, VI

.141عى،الظلدةالفدسزا!د،الحمبدعبد)2(

.12:11،الرطأعمال)3(

أ.!11لم2،المقيسالكتال!فاموس231-2!:21الر!أعمال(4)
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الاتساعفىملكهواسنمر،الداخليةلبنانمناطقبعضإليهوضصا،"ملك"

كثيؤمناطقإليهفأضاف،م،)54-68أ)نيرونالإمبراطورحكمأنالى

م،07عامنىالقدسسقوروحتىبملكواستمر،والأردنفلسطيننى

ممزوجةيعاشره!كانالتى)برنيكى،أختهمععاشوهناروما،إلىفاثتقل

(.M)rأ..عامفىماتأنإلى

نأنعلينا،م()66-.7ثوؤعنالدديثأردناإذافإنناالواتعوفى

استجابةالمتعددةالسوريةالجماعاتاثلكانثيةاليهوالجماعاتأننتذكر

مصطبغةأصبحتتدالأرستقراطيةوكانت،الرومانيةالحضاؤلتأليرات

الأرستقراطىالحزبيمثلونكانوأالذينالصدوقيونوحصلالهلينيةبالصبغة

العامةبمثلونكانواالذبنالفربسبونأماروما،نأيدعلىالوظالفوبحمكرون

لتصل،تحرهـاليهوفىيةالىوهدفوا،دينهمبئقاليدتمكنوافقد،القوممن

كلنةأكا!+.بالحسيديممثاليتهمصامنالفريسيون

الوحدانيةبسببمتميؤكجماعة6)بومبىعهدمنذاليهؤعوملوتد

ومن،الجيقفىالخدمةمنيعفونالأباطزعهدفىنكانوا،دينهمفى

عبادةفىالمساهمةمنهمبطبفلمالإمبراطور،نحوالواجبةالطقوس

سياسةبممارستهموكانوا،لهالقرابينبتقديمالمقرونةالروفانىالحاكم

اتسعتااصطداماتإلىهن!اوأدىالفومى،شعورهميغذونوالعزلةالانطواء

م)2(.6607،عامىبينفيحاقوميةثوؤفأصبحت

جاءعندما،.مق64عامفىالرد!مانىاليهودىالنزاعبدايةوكانت

مما،بالمذابحعهدهتميزوند،لليهوديةرومانىكحاكمنلورس،"جسيوس

عهد-م67/68عاموفىيهود،تلوبفىالغضبنيراناشتعالمنزاد

أخضعالذى)فسباسيان،تائد.الىالثورةتمعبمهحة،انيرونمبراطورالٍا

.21.1لم2،سالمفيالكعاليقاموس،1)

375.صالابق،المرجع،ح!فيلب)2(
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كا:الطتمكنكما)1"،كبيوةمفاومةدونالمنعزلةإ!حصونراالريثنصسظْة

ألىيتجهكانبينماالرومانىالقا"لدأنكير،فلص!نعنأورشليمعزلمن

الإمبراطوربوفاةرومامنالأخبارتأ-لىحولهـامنالحصارلضربأورشليما

3(.روماالىوذ!بال!ار،عنفتوتف"،إنيرون

بمهمةعهد،م()96-97)مبر)طوؤا!نسباسيان،أصبحوعندما

أورشليمحولالحصارضربالذىاثيتوس،ولدهإلىالثورةعلىالقضاء

بالإضافة،فرقأربعمنمكونة،كبيرةبقواتأش!ر-خمسةولمدة-مباشرة

بالمدينةوأحاطث،أخرى,ومايخةفوقأورشليمإلىاندفعتوقد(المرتزقةإلى

جهة.كلىمن

تعهدلىااليهود،بينمتيادلميثاقمنالمفجعالمحاصرينمصيو!بوصف

ذلك،المفدسةالمدينةيفتحونالرومانجنرككاذعندما،اتفس!مبإبادهْفيه

القئال،عنفنهمكلتوفْ-واولإدهمنسا!همأ!ادواأنبعد-انقومأن

واحديسيف!لضرلهرقبتهولم،المذبوحيقعاللتهأفرادحولمملاحهورمى

وقد،الأليمةالمهمةبهذهيالقيامعليهـمالقرعةوقعصْالذينأولئكمن

وهو،الحرب!ذهفىبنفسهساهمي!ودىمؤرخالتالىالوصعفكتط

يفول:صامتى،بن)يوسف

أذرعهمبينْأطفالهمربحملون،بحنانزوجاتهمي!ونالأزواجكان

نىنفدراولكنهم،مآفيه!فىلترقيقالل!موع،ا،الوداععناقوشعاقون

جعلواوقد،غريمةبأيدذلكيع!لونكأنهمعما4،اعثزموامازاتهأوقتا

لوفيماسيفا!همونهاالتى.المصائبفىتفكير!م،بهقاموامالضوو!ةعزا.ءهم

الضرورةبممعمبتعحصاء،وجالاالحفيقةفىوكانواأشكدألهـ،بأيدىسقما!وا

phus,The,"أأ,1،34.1,18( Jewish War1;م!ك!ه .F J21بر,,s LXIIIحأDodorus S

(The(Y5,9691ل!اث!أ..p ;301 Mظ..C Roth, A Short History of theJewis!h Peopl

441,.Historyof Israel, London,,6591 p
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وأطفالهمروجانهمذبعلهمبداالدينوهمفيها،أنفسهموجدواالتى

1تنتظرهمالتىال!ثرورأهونبايديهم ()l.

المدينةدخولنىجيوشهوبخحت،أورشليممهاجمةفىأنيتوس،ولدأ

المعبد،المزخرفوهدمفيها،الناروأضرت،م07عاممنسبتحبرفىالمقدسة

وأشعلت،الموقعنفسفىمتعاتبةأبنيةنوقالكبير،،"هيرودوسبنماهالذى

-للأحداثوالمعاصر-اليهـودىالمؤرخويقدر،الأتداس،)قدفىالنار

فضلاهذاالفَا،وخمسبنوئلاثما"لةبمليونالقتلىعددمتى،بنا-!سف

الآلأفمنمئاتماتكما،كرقيقبيعوااوأسر،ااَخرينألفتسعمائةعن

والمذابح.والأوشةالمجاعةمنكبرمم

هذ.بأن-تعصبهيخفىلايهودىجغرافىوهو-أهنتنجون،!بعلق

تمائا،خرافيهونعدهاننبذهاأننحنويمكننا،شكدونفيهامبالغأرتام

اليهود-تعدادكلتضعنفحصها،التوراةوإشاراتالئماريخيةالآدلةلآنذلك

لمَجاوزولاجدآ،كثيرآذلكدونتقصرحدودفى-عصورهمأزهىفى

يقدرإنماالبعفىفإن،أخرىناحيةومن،أعلىكحدالمليونارياعثلاثة

فإذا،الفسنمالةعنيقللأبما،التوواةهذهفىاليهردمناي!دوامنعدد

جنسىانقراضظلك،-العقلإِلىادنىكانوبماولعله-الرقمهذاصح

2(.يهردشيئلأمنبتركيكدلم،حفيقى

نىتهدمهوقسؤجسامةمنبلغنقداورشليم،فىاليهودىالمعبدوأما

اذابعد،فيمانسواقدالناسانحثىتمامَا،قارهضاعتإنالئوؤمذ.

فشلتو!د،أورضلييممنالفربىأوالشرقىالتلعلىبنىقدالمعبدكان

التوراةوصفإلىبالاسثنادبنائهلإعادةبذلتاقىالمحاولاتجميع

3(.وحدها

ephus,The,01,92وكذا:5+اعى،الابقالمرجعحتى،فيلب(91 Jewish War,(ه!IIV

وكلما:21-.الفاهؤ4أنثرودولوجااليهود،حمدانجمال

1191.,tington,Palestine and Its Transformation, Boston+ء.،للا

y،الابقالمرجع4حىنيلي)3( 5 e.!
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فيهعرضتييربموكبووالد!هووتامروما،إلى)تيتوس،وعاد

تدالرومانالجنودأحدأنذلك،،الذ!بىأالشمعدالطواخصهاالمعبد،كنوز

موكبفىوحمله،المحترفإحبد1منالسبعةالفروعذاالشمعداناختطفث

ال!ىبارجيورا،سيمونالقائدرأسهموكلى-اليهودصاراسرىوقدالنصر،

علىهلاثيتوسانتصارلذكرىوتخليدمالنصر،موكبفى-ذلكبعدأعدم

Triumphalدعاهنصر،توس5روماساحةفىالروومانىالقالدأقام،أورشليم

Arch of Titus،موكبمنظرأهم!ا،لعلالمناظرمنكثير،عليهوسجل

ال!صمعدان)1(.مقصورةعنفضلا،أورشليممنبهاجئالتىالأسلاب

الىDiasporaالصهودممطالشما!لارلخ!فىرومانىفصلأض!رووهكذا

ثمىءكلوهدم،أورشليمعلىالخرابوخيم،والكلدانيةالآشوريةالف!ول

ا!...اورشلبم!ا...أورشليمايا:السلامعليه،المسيحتولفيهاوصدقفي!ا،

كما،اولادكاجمعأنأردتكمإليها،المرسليقورا!مةالأنبياء،فاتلة

!تركبيئكيمذاهووهاتربدوا،ولم!ناحيهـا،تحثانراص،الدجماجةتجع

حجر،علىحجرهناها!ركلاإنه:لكماقولأالحى:و!ولهخراب!،)2(لكم

!نقض،)3(.لا

ثب!رتدهورها،يهودديانةانحطاووكلةذلكتبعفلقد،حالأىوعلى

الأسىلعبثهالذىالدورعنفضلاه!ا،وتدهورهمبهاالمؤمنبنلان!ارو

بينانتشارهاعدمفىطقوسها-مظا!ربعضجانبإلى-الضيقةالقومية

ومنهميهود-علماءمحاولاتجميعفشلتفقدثمومناليهود،غير

.(الرومانيهصهاليونانيةالعقليةإلىاليهوديةتمْريبنىالسكندرى)4(فيلون

وكذا:؟146عى،الابقالمرجعزابداالحمبيعبد)1(

Werner Keller, The Bible as History, ,6791 .p ;388 .C Roth, A Short History

701-301..ofthe Jewish People, London,,9691 p

3)23:متى)2( -38.rv)242؟متى.
أساصموسنمريعةجعل،م،05.آ-1032الفتؤفىعاشمحندرى!اليهودىفبلرن)4(

فىعمبقلرالنعاليملهد.كانوقد،المالدةالىونارلة،افةمنيادئةالكائات)نرتال،الفلمفة

.(6591الفاهز،1352ضالمحزال!دية)المرصعة.والمبحببنالبهو!الكاب

376-377.عى،الابقالمرجع4خىفطب)5(
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(r)13-!!ام(:ركوخبا!اك!ة!(

عامتيتوسمذابحفى-آنفاأشرئاكماالكثير-الإسرليليوذفقد

عن،أورشليمبراقبوأخذ،،أقيصريةمدينةفىالرومانىالحاكموأتام،م75

اليهودبشئوبئالاهتحامفىالرلانيوندهلدا(هناككانتالتىحاميتهطريق

اليهود،ملنقىهو،)الكنيسواصبحروما،باتجاهاتشأثرلاحتى،الدينية

الرومانيةالحاميةوجودمنالرغمعلى،اليهودىطابعهالأورشليمواستمر

.هناككا!ايهوديةغيرجماعاتعننضلابها،

م(A-11V"11)أ"هادريانالرومانىالإمبراطورقام،م013عاموفى

واصدراورشليممد!ةفزارلمصر-بهافامزيارةمنعودتهبعد-سوريةبزيارة

أورشليموتحوبل،الختانوعادة،السبت!ومتقديممىتحريممنها،تراراتعدة

فىالثورةاششعالالىوادىكثينما،اليهودأكضبمما،رومانيةمستعمؤالى

9باركوخبا،أسيمونبقيادة،م132عام Simon Bar Kohba)".

اورشل!موأخ!،الرومانامعاتلبعف!علىالاستيلاءفىالثواروبخح

أورئمليمكدترهكذا،ام(-5!)132سنواتثلاثلمدةبهاوالاستقلال

باصمالعملةوضت،الفترةهلهطوالدبنيَا،ومركزم،سياسيةكعاصمة

باركوخياأ)2،.اصيمون

،الثورةقمعنىالعنفمنتهىاستخدامإلى،اضطراهادريانوأخيرلم

القائدوبخحالثوؤعلىبالقضاءأسيفيروس"يوليوساتالدهإلىفعهد

:7)1الحددمفرالىإضاؤفينكرنوند6الكوكب"ابنبمضأرامىتعبيرباركوخبا:)1( 2)f،

Barلا)باركوزييا،اليهوددعا.الثرؤدلولحي Kozibحنى،)فيلبالكناب.ابنلهمعنى

.377(،السايغالمرجع.

ركذا:31ءا-154عى،الابقالمرجع،زا!يالحمبدعد)2(

.p ;938 .M Noth, op. ciL, .p ;452-451 .A Rienberg, Ancient!.عف،,W. Keller

.Jewish Coins, ,2791 p. F33
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همبعدةعلى-ثيرأ)1(أبيتعندالثررةانتهتحيث،مهمتهفىالرومانى

وتبض،م135عاممنأغسطسفى-أورشليمغربجنوبأميالبضعة

التى،أورشليمعلىالرومانىواستولى،تتلثم،بهونك!!أباركوخبا،على

كاييتولينا،!اللمِاباسمجديدةمدينةنوقهاوبنىتمامَا،،هدريانiهدمها

Aelia Capitolinaجوبيتر5للإلهكرسبصبدالقديمالمعبدوأبدل

Jupiteeكابيتولينس، Capitolinus،ختصتنهائيةبمذبحةالرومانوتام

والهـيكلاورشليمتدميرفعدا،وكقوميةكدولة،فلسطنفىاليهودمصير

الصقلى،)ديودور!بقدر،والهجرةبالإبادةاليهودبقاياصفيت،أخرىمرة

منالقتلىوعدد،قريةوثمانينوخصسبتحمعمائةدمرتالتىالقرىعدد

ألفما)2(.وئمانينبخمسملألةالسكان

نعلاطردواقد)نمااليهود،فإن،مبالغاتمنالأرتامهذهفىامورغم

)اىالتاريخهوهذاوكان،الرلعانيةالإمبراطوريهاًجؤاءكلإلىفلسطينمن

عمياسئابفلسطيقاليهودعلاقةنهاءلئا،فيهانتهحسهالذممط5!ام(عام

تبرص،فىاليهودكلطردأوقفلفقدكذلكالأخير،الخروجإنه،وععكاني!

،والمطارداتالمذابعهذهبعداليهودمنتبقىماضآلةمدىئدركوحمتى

األفأ.اربعينبنحويقدرهذاالآخيرالخروجي!ودعددأننذكرأنيكفى

ازدادتضئيلةفثصراذم،فلسطينيهودمنرذاكهذامنتبقىماأما

البقاياتلكأهمولعل،المسيحيةالىأفرادهابعضبتحولبعد،فيماتناقيما

)شكيم)نابلس،فىمغلقةتزميةتوتعةالىتحولواالذينالسامريين،5

التماععالقرنبدايةوفى،مالمينأومائةعناليومتزيدلاأنهاحتى(القديمة

فىموجوكانت)ننمكوفاك،عنرت،اليتاصم95(:)15يوعسفرفىالتورا-تذكر)1(

,M.Noth.0453رانظر:لاأأمالميلادىالثانىالفرن op. cit., p

فىمعرفىاليهرد،العليمعبدكمالمصطفىوكن!ا:1377عىالحابق،المرجع،حتىنيلب)2،

sالقاهز،والروطنالبطالمةعصرمما I i IAعىI A -I I I o.

.Strathmann,PJB, ,23 ,2791 .p 92F; A!454-453..ث"..op.cit,*وليأه.

.Schulten,ZDPV, ,,56 ,3391 .p F018
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آلافعشرةعنليزيدكلهافلسطنفىاليهودعدديكنلمالميلادىعثر

.1(نسصما-)

فذالاسرليلىا!تحع،ححنينفؤادولظر!0252-اص،الابقالمرجع،حمدانجمالcا)

.ا5-هص،679!الفاهزالبوآ،حنى!شلده
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خاتمة

فتبعوا،الرومانيةالإمبراطوريةأنحاءكلفىذلكبعدالبهودنفرق

منذإليهوصلواالذى،الراينحتىوألمانياونرنساوأسبانيالدطالياإلىالرومان

رئيحية،قاعدةإلىبالذات)فرانكونيا،تحولتحيث،الميلادىاالثالثالقرن

)يهو!عاصمةتكونأن،)فرانكفورتعاصمتهاوكادت،الهمونواة

مدينةبينوثيقةتاريخيةعلاتةنسأتالحينذلكومثذالجديد،أالشتات

هذا.يرمناحتىظلتواليهود،"فرانكفورت

الاضطهادنارأشعلتالتىالصليبي!ةبحرولهاالوسطىالعصورأتثم

العربضدأثارتهامثلحاأورولا-أنحاءجميعفىاليهودضدالدينى

بالجملةالطردعملياتبدأتهناك-ومشارنهااطرافهاوعلىخارجها،

أورولا،نىأليهودتوزيعفىجدرىتغييرالىالنهايةفىستؤدىالتىوالإبادة

انبحدتحامَا،نرنسايهؤاختفىم(4913)عامعشرالرابعالقرنفقى

فظلواالطاليايهودإماالمجاوؤالدولنىوتشتتوامنهابالجملةطردوا

عنفضلاتلقوا،رثحا،انقطاعبلاتاريخهميتصلحيثبها،متقوقعين

سدءفيمااخرىبلادبهودمنهجراتذطف

اليهردفصةفىالأكبرالدورلفميكونفوفوأسبانياألمانيايهودأما

والطرد،الإبادةلأضند.اخطارتعرضراالذ-فىهمفهؤلاء،الحدبثالعصرفى

يهودبينيفرقالذىاوالرئيسىالثنائىالتقسيمسيستمدنسلهمومنومنهم

منالمتوسطالأبيضالبحروحوضأورولاوجنوب،ناحيةمنأورباشمال

Sephar-و)السفاردى،Ashkenazim)الإشكناز،ثنائيةأعنى،أخرىناحية

فىاليهوديةالتقاليدناستعارتهماالتوراةفىقديمتانكلمتانوهما-4ولأ

اعتقادم-الترتيبعلىأسبانباويهودألمانيا،يهودبينلتميز،الوسطىالعصو!

نسلمنأسبانياوبهوديهوذا،فبيلةنسلمنيثحدرونألمانيايهودبأنمنهم
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علىاليهود"أرستقراطيةهأنفححهمييعونأويعدونوالسفارديم،بنيامينقبيلة

عددي!الساحقةالأغلبيةيؤلفونإنماأالإشكناز،كيران،الدينىالأساس

حدإلىحضاري!ابتفوتهالمسيطزوالطبقة،يقدر(فيما%09الى)08

...لإخفالًه)1(.يجفلونلااحتقار!السفارديم،5ول!حتفرون

والاضطهاد،النجاحبلاقونالعالمأنحاءفىاليهودتفرقوهكذا

إلىمكانومنعصر،الىعصرمنمتفاوتةبدرجات،والتفرقةوالتسامح

الىينظرونيهودا،الحصورهلهطوالاليهودبقىمذا،كلوفىآخر،

اليهودكيربهانكماكيرلايهودى،هوماكلفىويشكون،بآسىالماضى

مخرباء)2(.أنهم،علىوأبدأداهلمماإليهمينظرونأفراممن

ينظرونظلواوإنوقوميَا-صمياسيَا-بفلطناليهودعلاقةوانقطعت

ولقى،الكبرىحاضرتهموكأنها-المقدسافةهيكل-*ئمرأورشليمالى

اليهودتعلقيتجارزلمالميلادىْ،عشرالئامنالقرنحتىهكذا،الأمر

دوانعوكانت،الدينيةوالاحتفالاتالأعيادوطقوسالتوراةبنصوصالروحى

لعْىوهكلا!صرفةدينيةنجلسطينالى6العودفىاليهودمنقسمرغبة

يئساءل:ان.احدبباليخطريكنولمعشر،الثابنالقرننهايةحتىاليهود،

جماعاثمجردهمام-وطنيلاأم!أىشعبَا-اليهودكانما)ذاعحا

الحصووُفى3Judaismuاللاتينىاللفظوأنبخاصة،معينةديانةتمئل

اليهودشعورالىبالنسبةكذلكوايابر،الأمر-شببنيفرقيكنلم،الوسطى

001الأمرين؟(إرْاء

لأن،اليهوديةالفيوميةمسألةوألار،الميلاديكرالتاسعالقرنوجاء4

ولخاصة-اليهؤدنجيهايكئرالتىالبلادفىلسانكلعلىكانتالقرمية

.21-22مى،ال!ابقالمرجح،حمدانجحال(1)

(TheMiddle East Today, .U .S,.A,6391 .p.244 (Y!كاحمء.Don

،3(172..JamesParker, A History of the Jewish People,,6491 p
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بوطنالقوميةلهذهيطالبواأنلليهودف!ر-وهولنداوأسبانياورومانيابولونيا

"الرطنفىيفكروناليهودبدأفقدثمومن،احتلالهع!كاالدولتساعدهم

بالوطنيقنعواولم،اليهودية)الدولةفكرةإلىاندفعواماسرعانبل،القومى

ا(.والتعميزالسكنىلمجرد

فىتامت،سياسيةكحركةالحديئةالصهيونيةالحركةظهرتهنارمن

إسباغبقصدوألمانيا،ولولنداروسيافىاليهوداضطهادجراءمنأورولاشرق

فىالصهحوتيهكاشتهناومن،اليهودىالعثصرعلىاالسماسمهالموممهصفه

فىاليهوديةبالمئمكلةيسمىكانلماتطور،،الميلادىعشرالتاسعالقرن

2(.ألدبا

عالمىصهيونىمؤتمرأولانعقد،م7918عاممنأغسطمى92وفى

،هرتزل)تيودوربزعامةبسريسرا)بال،مدينةنى-ايامثلاثةولمدة-

ضروؤأولها:،ثلاثقراراتعنالمؤتمروتمخض،م(01864-091)

بهايتحدثلفةالعبريةاللغةجعلضرورةوئانيها:لليهود،قومىوطننشاءاٍ

يهودىكللهيدفحصندوقإلاءوثالثها:،العالمانحاءجصيعنىاليهود

الأول:شفينالىالصندوقتمويلمنالغرضوبنقحمم،المالمنجزبم

فىالأراضىلشراءوالثانى،فلسطينالىاليهودالثانسفرعلىالإنفأف

وإعطائهالليهود)3(.ْفلسطين

ام709عامونى-الميلادبعدالعحر-كالقرنمنالأولالعقدوفى

،الحدثوالاستعمارالصهيونيةبينلقاءأولحدث-التحديدوجهعلى

كانتإنما،ذاكوقتامبراطوريةاكبرتملككانتابرص!لطالياأن

.13،21423مى،6891الفاهز،العالمبةالصهبرنبةالحفاد،عاس)1(

(James Parker, A op- cit.. ." .174-172 r1(

(r):وكأا:77-491عى،با،0117القاهز،النلطنيةالقضةوأررا-و+دقملفانظر

,DonPeretz, op. cit., .p;025-248 .J Parker, op. cit., .p;185-184 .C Roth

411.."5op.ciL
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كبرىإمبراطورياتبنغيرهاأصابماإمبراطوربتها،يصيبآنمنتخضى

التاريخ،وسَابع،الزمنمرعلىوتلاشت،والوسيطالقديمالتاريخفىسبقتها

الحلولعلىذلكفىمعتمدةمستقبلهاتؤمنأنحاولتفقدثمومن

والاقتصادوالجغرافيةوالآثارالتاريخفىالعلحاءمننخبةفجردت،العلمية

ابخلتراوهى-الحينذلكنىالمستعمرةالكبرممطالخصسةالدولعلماءمن

،ام709عامفىبلندنالمؤتمروانعقد-والبرتغالرهولنداوللجيكاوفىنسا

-بترمان،اوثيقةباسمالدولىالتاريخفىتعرفصريةخدفئوئيقةأصدرثم

رسالتهالعلماءإلىوجهال!ى-بترمانكامبلبريطانياوزراءرئيسإلىنسة

فىتأخذنمتقوىثمعادةتقومالإمبراطورياتأن:ومفادها،المشهورة

وروماولابلوآضور،الفراعنةمبراطورياتباٍأمثلةلذلكوضرب،تدريجي!الزوال

أنيمكنوساللالسادةأيهالديكمقهل:تساؤلهأبترمان،طرحثموغيرها،

أ.الأورولىالاستعصارمصيروتؤخر،البريطانيةالإمبراطوريةسقوطدونتحول

الذىال!ربأن،الدراسةبعدالتساؤلهذاعلىالعلماءأجابوقي

شرقيةجنوبونىالمتوس!الألمضالبحرفىيكحنالاستحمار)نمابهدد

وحدةلهسَوافىواحد،شعبالمن!ةهذهفىيعيقحيثالتحديد،وجهعلى

المتطقةدخلتاذاوخاصة،والاتحاد،والترابطالتجمحومقومات،التاريخ

عاملاهذام!يكوننعندئذ،الشعبواستخدمهاالصناعية(الثورة/مكتسبات

التالى:النحوعلىالموقفمعالجةيمكنذلكعلىولناءللاصتعحارمدمر،

المن!ةهذ.تجزلًةاستمرارعلىالمحتركةالمصالحذاتالدولتعملان-ا

وتأخر.وتناحرتفككمنعليههىماعلىضعوبهاوإبقاءوتأخرما،

جزئهاعنالمنطقةهذ.منالأنريقىالجزءفصلعلىالعملضرورة-2

توىبضرىحاجزإقامة:يأتىمالذلكاللجن!ةواتجترحث،الأسيوممط

-سبطهماوالذىبأفريفيا،آسياءبطالذىالبرىالجسريفصل،وغريب

المنطقة-بهذهتعي!قأنيجببحضثالمتوس!،الأييضبانبحرمغا

http://kotob.has.it



-2101-

لسكانوعدوةللاصنعمارصدبفةفؤ-السودِلىقناةمنمفربةوعلى

--.المنطقة

إلى-كانواالذينااليهودهفىالمنشودةضالتهالأصشعمأروجدرقد

فلسطن،فىلهودىقومىوطنلإنشاءيحلمون-السابمبنالعاملينجاب

متوار-فى،العربىالرقأرضفىيهودمنمريضةعقولجشعبهيحققون

أرضناتجعل،التوراةفىالبابلىالعبىيهودأوردهانصوصمنعشارخلف

لحصعبهإسوائيلربئ)يهؤ،منهبةوكأفها،الفراتالىالنيلمنالعردية

(.lIسvليل)

59!-)874"وايزمانحاليمiالدكتوربخحام179عاموفى I?)م

علىالحصولفىبخح-إسرائيللدولةرئيسأولبعدنيماأصبحوالذى-

كتبهارسالةهيئةعلى،معامنرنمبرمنالانىفىبلفور،)وعد

"آدمرندإلى،الوقتذلكفىبريطانياوز-هـخارجيةبلفور،جيص!اآرئر

نصه!ا:وهذابريطانيا:فىالصهيونيةالجمعيةرئيسروتشيلده

جلالئهاحكومةعنبالنيايةأبلغكمأن!مرنىروتثحيلد:اللورداعزفىى

وقد،والصهيونيةاليهودأمانىعلىالعطفعلىينطوىالذىالتالىالتصريح

رانرنه:الزازعلىعرض

وطنتأسيمىإلىالعطفبعينثنظرالجلالةصاحبحكومةاإن

نحقيقلتسهيلجهيهاكابةوستبذل،فلسطينفىاليهودىللشعبقومى

منينقصأنشأنهمنبعملرونىلنأنهبوضوحيفهمانهعلىالغايةهذ.

سكانمناليهوديةكيرالطو!فبهاشمتعالتىوالدينيةالمدنيةالحقوق

،)1(.أخرىدولةأىفىالسياحمهووضعهماليهودحقرقأو،فلح!دن

الحيداالأ!رلمجلةوالأسطوؤالحفيقة!ينالميعادأرفينصا،مهرانلمحرمىمحمدانظز،)1

:431لتكوشاصفر،ةالوراIIiviركةلاعند515-5عى،76دالعي،51-3ص،66
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إبخلتراباحتلال(-1891ا1419الأولىالحالميةالحربوانتهت

هذهعلىلليهودقومىوطنلإن!ثاءتمهيدآالاحتلالهلاوكان،لفلسدن

لحزبزعيمَااصبحوالذى،،صمويلهرلرت5السيروتعيين،الصليةالأرض

افلسطينفىلبريطانياسامئامندلىلما(929129V-)1بعدفيماالأحرار

صهيونى،الديانةيهودى،"هربرتلهلاوكان،(0291259-1)

فلسطنإلىو!ولهمنذعملفقدثمومناالمتعصبينأشدومن،العقيد!

العربثوراتفكاسآ،اليهوديةالدولةوإقامةبلفور،وعدتنفيذعلى

امأ2(.2191،2491،2591،9291،369أعوامنىالفلسطينيين

اليهودفك!سب،تضرشل،"ونستونوزارةتألفت،م0491عامرفى

آخركوزراءكذلككصبواكما،الصهمونمهالم!ولذاالوزراءرئمسبدلك

فرقةبتبهو-شابخلتراإقناعفىوا-فىمان،5وينج!،الميولنفسلهمالوزواءفى

فرقةثكو-شالىالمضادالاتجاهوإلغاء،)3(الحلفاءجانبإلىتقاتليهودية

جيشنوابهىاليهوديةالفرقةتلكوكانت،وبهوديةعربيةفلحمطينية

دولةقيامإعلانتلتالتىالحرجةالساعاتخلالحاربالذى،إسرائيل

أجلمنبذلتالتىالجهودكانتوقد،ام48iمايرأiفى)سرأئيلى

والعوامل!لفوروعدالررض،!ودمحمدا385لمI،الفلالييةالقعهوأوراقو+سطف)1(

uf,i,16العدد4لامحندر!ةجامعة،الآدا-كيةمجدة،)سيازعدىساعدتالنى wir:

3+ه t+!س,Arab Awakening+ح,C.Roth, op. cit., .p ;414-413 .G Antonius

Movement, .U.S ,.A ,9391 .p ;267-266 .J Loder, The5لةولof the Arab Nati

.a,London,,2391 .p;31 .M Vشe and Sلنا!ia Pales5!لعاTruth about Mesop

123-122.5.States,,4891!لع!pSeton- Willams, Britain and the

(Y)6ص،9491القاهر،فلطنتضبةتاريخفىمحاضرات،طرلشأحمدAr- Vوكنا:5ا

-p.;F415 .J Parkers, op.cit...!;212-021 .S Fisher, The Midح.الل!",أح."ه،حا

044..t.London,,0691 p!41حكع

1791عامفىنلحطىكزاالذى6"الننجقفىصرنة!ودثمحاروحداتلبهردكان)3(

الأولى.العالمةالودي؟دناء

282(,.rdWavell, Allenby, Edinburgh,,0491 pكلأSirRitch)
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إلى،الصحافةمنالمجالاتْ،جميعفىومتواصلةعنيفةالفرتةاهذ.ولجاد

البريطانى،البرلمانإلىارالعمالالمحافطنحزبىمنالنوابيقدمهااقترحات

العسكريين.والقادةالساشةلدىو)تناعضغطإلى

أنهاالبريطانيةالحربوزارةأعلنت،ام489عاممنسبتمبروفى

أصبحماسرعانثم،المحاربةاليهوديهْالفرقةتكوينفىالمساعدةقررت

"قومية،أصبحتقداليهوديةأنإلىبذلكمشيرة،المحمتقلعلمهاللوحدة

وفى،اليومإسرائيلدولةعلمنفسهوالعلمذلكوكان،دبنمجردلا

تحويلالبريالانيةالحكومةمناليهوديةالوكالةطلبت،مكتوبر

إلىيهردىمليونبهجزتسمحوأنيهودى،)كومخولثإلىفلسطين

اليهودية،بإعلانتسمحفلسطينفىأغالبيةاليهوديصبحبحيثفلحصطين

علىال!ثخصية،تشرشل)ونستونموانقةعلىيحصلأن،أوايزمانواستطاع

فلسطن.منجزءفىايأقلعلى،اليهوديةالدولةإقامة

باشاتدالبريطانيةالدسبأركانهيئةأنبدا،ام479ينايروفى

البريطانىللدناعبالنحمبةاستراتيجيةأهميةلهاتعدلمفلسطينبأنمقتنعة

منالإنسحابعلىعزبهابريطانياتظهروهكذا،الأوسطالشرقفى

يدىبينكلهاالمسألةتضعسرفأنهاالبريالانيةالحكومةوتعلن،فلسطين

تقسيمقرارام479عاممننوفمبر92فىتصدرالتى،المتحدةالأم

واصد)1(.صوتبزيادة،الثثينبأغلبيةواليهودالعربفلسطنْببن

،ام489مابو14الجمعةيومظهربعيمنالرابعةالساعةتماموفى

كمالوزوائها،رئيس!هودبختار،اسرأليلدولةتيام،،جوريونبن)دانيديعلن

الولاياترئيس"ترومان،ويمادرلجمهوريتها،رئيصئاوانرمان")حاليميختار

فىقيامهامنذتائقبعدالجديدةبالدولةاعترافهفيعلن،ايأمريكيةالمتحدة

وكذا:،112عى،6891بيروت،!رلةايامةضدالمهبونىالآصاصبحىحن)1(

226.!"..J Parkers, op. ciL
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دولةئاكأما"جوأتيمالا،اليومنفسفىوتجعته،ام489مايو15فجر

الأولومى،ام489مايوا17فىالسوفيتىالاتحادفهىبإسراثيلاعترفت

ثم،دولة23لإسر!لبلاعترفتالتىالدولمجصوعبلغ،ام949نبرابرمن

المتحدةالأملهيئةالعموميةالجمعيةبموافقةالكعي!ةالأليمةالأساةختمت

مؤامراتبخحتوهكذام،9491ما-س11فىعضويتهاإلىإسرائيلبضم

منوفرييةغريةظاهؤبذلكمسجلةمصدمما،خلفاإصرألبلوخلقتبهرد

ا(.الددلالأةتاريخفىنوعها

)'1312..tin World Affairs, p!ثممdleأللك.+ءتطLcnczovs

91.الأصبهدرلآ،فلالعئ!ة،مهرانليرمىمحميوانظر: V،11ص-Y Y1ه.
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.Y %A t " Atr.'..015.0201،لأ

الرا!:جبل

8601،6174!8-5!،8Air.

لأ:34كر:جل

لأ.31:ال!وبججل

.vrt:السناسونجملى

4ال!يونجل

7365734.082،كي"9.؟"3

ة95ة521،:العمالقةجل

.AVIAlجل

25821!،133.:الكرملجلى

،*.سو!له:النبىجهلى

757.المر،:جهل

4*.:المرالهنجل

795.المكر:جل

لا.35!قا:ج!ل

734.:المفدسيمتجل

4iDA:جمابمجل IADI. AD.
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جلر3:جل

658."6563،ثم،62-624،"؟58

19،.جلعاد:جمل

"53.*8")جرمونجم!ل

لأ.38داود:جمل

06.عرموق:ج!ل 340. 1tw

كا.4عمارأيو،أكلجلى

،-.4المثاردوأسجل

.ldrii،52305كمر)جبلى

234.دممولولس:جل

Airثسمر4جل

044.هررجل

سهون:ج!ل

هـ9.01لا،755"،73،736"5،،974

.601:فارأنجهل

4.4،6لر!مجل

.I!9:صالج!ل

1..87004لهنانجيل i ، brt stiv.

59!.،73،7!،،مو!كاء:جبل

*3102،4.لعوجيل

661"0،6.663،ج!ثور:

1.056جوثن

.(ح)

694:حاران

.664:فورحما

re(

"!36،651،،67،946،"77"!.6

80558!-951.O

)!ون

053"2!58.!،6.04,1W،

.60.-5566200،290634056*،963

،2،6-4،6،661746Alt1،75،856ء

.209

حلهصوت:

حضأ:

11حما

822.:صاول

حزل!:

،*6-*5،*.

لمه.اهه-2،لأ874-88

صعورا!:

087،AVY,

عورمحب:

حمرام:

0165"6526.47،9.7،712

،"71"715"717"762،765-766،774

لا.87
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)غ(

خا!رو:

،3!-31235-5236،328،033

"3365343.5،7

،18ء71،:اثالثخثو!هل

،535-5378،536؟خثى

293.،122-124عنها(اثه)رض:خدكجة

العق!ة:خلعج

،2661652 964-065، 1."، ، .t r

VII- a1V.

.3.4.4-ه4السوسلخج

713.الفارسى)الحلج

:خنوم

6،979،لأ902-1،21،262619-7

UI.

)د(

الألل:داوا

205،725،984،،39،9+،949.

.673:لىاندادا

ابالث8دارا

.339:!سنايسانلارا

8:اند

-(العلام)عاله4داود

،36-37"93-2545055560"65

،735011123501،"528313،،"،79

9940503055،6059055160-ا 4 %D،T

"523،340630""!65،621-623-626

"627"962631-2046-3 too675-6،لأ

723"572الأ-ا7168،ه0685683،68،

"727،73،0،7"74-3،746-076،768

،*6197-،171 ، VAi- VAA, VAr- VAV

،697-767508-6058،822،826-832

،842،8-858!6LAVA1291،المه

"135-369،559"9595001.

:ديوره

-51577لأ16!625،73"672

406.

.943،065د!ر:

م!ثق:د

484،694،79،،894-99،،

395،536،946-056،256،683،1686

127،1731175،66756'A ,A VWv- Vi,

318-228،8+6-83،983"148-148،

"339"8لا.1855086-186168649-86

8001-1101.

.828"802،224:رأل!د

(و)

حمل:را

1415 1 -83 1 82 . Wt . ، 1 ، 3 d

622،822،.94،978.097.

:مرح!عا

،497-197،لأ48لأ-83"141

897،،08-608،5856-85،885-985.

.6،6"463:راعوث

انل!:رعم!س

At2،125"2-1432،489ا-

253،255-2561931-5325332،9133

037-2 366-1367 5 350 vir!م،،
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،+375-6،382538،"387193-3913

993-1054،604475، ،m،اس-*.

.781

اثاك:رعمدس

3،69375،5-093،ول382"،32،

"535.537،545.542"545,O n.

:الرايرعسس

،218،227231،.235

.491"739،181،183-178ونقا:

94!.21!،،415-16،:وفطم

(ؤ)

.%3-98.لمه4زاهى

ذلواوت:

رمم!ا:

،56"*3.0.943 913، .ire،

349-369091884،983-.،AYr.

.94.،141،113،182زلما:

.LVI:زمرممهيم

)س(

ساره:.

،63-29IM 201-3011 t1,

،122،12-125،913-3،51،914-163

،لأا168017-5171175-6"،164،111

.91،

:8001-9001،9151.مالوس

مبا:

،68،"096-39696-0!،07،207

لأ.711261-2؟لأه.لأ"

.rAiستاح:

ائالي:سوجون

،34"51487،770.،773،797

604987، -Y AY19،8-851،0،8،48،l

،5696195.079
"067319،:الأ،مأخارسالر VAt-VAr.

أثانى:الأ،ماخياوسمر

8،862*،68،972،772،لا

لممه.

.!6،،514،186،282،810:سفر!لمعا

التهة.دفر

73،803،24،،0.0،61!5306،

ول.4"166

.73،3.0،629،499:إرصاسمر

النكودك:شر

03،05"95.07،*،2At ، A.

2942.1،4.1،311،611،.31،381"

،1!8"821،؟-631،661،73174

981-091"391"79152 0 2 ، 2 0 0 - m،

412،25226-2،922،232،926،

،764،،6-9(6،393،67+،كم338-9

181،09453055215،2750053،536.

.735305;الجامعةمفر

ا!ل!:سفر

05،801،512،22 67 ، 2 " 8 ، Tr،

،03،913َ332!،284-283"2لأا"962

333،933،136،1372-+،383،8.4،

61"،0246-21.
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:العددسدر

4825267128"،432.433 Alt،

043،438،..0،9.!"565،573،577.

1(0:ْالقطاءمفر

،5005".3،9لمه،3"5"2355672

-هلأه،582"526-1،562-0604،70!25

لأ.958،995-2955906،46

.915:اللاونممر

الألل:الملوكمفر

،342،034"347"3839.40،042

168،687صي6575673675،684"،648

972765،لأ"72.2-لأ7.87،717 5vrt،

862.!384،81،لأ،7481لأ،976-.*1

اثانىةالملوكسفر

Allههاله108،086،لا،"58314

حزلمال،سفو

7.9-4،7618091.!ي242""،ه

64.؟.مفرحمطوي

لاللى:سوررميفر

255-265،528-92004،40،9604

7065،62"6340

اثالى:صمويلسفر

،34،،963،6"6،6-81657-661

،662.974

.earسفا:دفر

+835.8،!:*هعاموسسفر

؟؟؟؟2؟:هوثعمفر

كثوع:دفر

،0317،،rev 5،3" 1 rir- yty,

06،1562ء553-555"386،525،951،

هـ*565.8

(اللام)عك:سلمان

600.41..0،،36494304-كم

9.1،1234141،345'42،-343،12.A

،+6،383،4125516"526"952،563

556605635632،651-6525657-662

6 d!67-6 SYVY،067-56711ءlf9A-%

331"716"7-714"إ9،.2.477-6070

،*4758-763،75-756،75-752"،l
"957؟97-297"7،هه765-55781*،

6970،308508-6058،-812"81"082

98"ا9"المه862،838،!85-.5826486

809-9.941490"29.،039)irv. ir،

"5595001.

-يحا1AV.8يا،5نحركط:

84406،30اثاكمنومرت

.049"638هول5852اموما:

صوو164

25-1271559،0،ول11،561

125،3-5338*367-368.385،

-17،0470،-465"3913595346-0ول

،4-4،89439هه483480-ة"48!4-لأ8

9!4،79،894-،،05"533-53750.5،

455"561"652،682،96 9 " 596 AAA،

،؟76-763،لأ،47200لأت23"172
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4،813،816لأ38119"لأ457لأ،765-66

-"18!،822"8-1،58 584 ! 983- 1Arr

-AM،لمه3ه.لمه-اول1048،808-985

569 +95 " 239-219 ، 179 " AM،9!ص

،،؟.!.!879903001-لمه،ه89"639

-ا011020-0113،0114-112ء151لأ.7.

.؟.2201526

لألل:صش

0230،243247-1251،366-367

"+2،382.،72

س!.593-29366،:الانىكض

011ساس

13-14،5+!ALA- All . ، IVY.

AVA!.

57602-9570سصرا:.

شاء4

"165"ا-545،59801،12113

"213،215-216921،،266-268،283

384"368"366،كا"؟3236"31،،031"

"44.042إ130041،417-8،،01،-11،

428-،27"!e،72،. -%rt tr؟52،،؟ه

1551Alt, Vor.

)ثى(

:01ثالل
571ء4،5"22!"99،،،36914،

"058،!83AT- 617- 606-615" ، * M،

6،6156-،؟،635ir-!،623-؟63 ts-

647،606"658-965،166،667-966،

7 6، vi6،967،7235747"لأ tyr.

75-5755"197-2957.697

-AAAلكر!:لنث!ح IlV a llo

افيأال!ط:ك!ط

"601%1102794.،15!،921

t"،472-،711"1,474%481س،463
066532"،205،518.523، iAo-tAf،

"2960725571،807،do.
416،513-516.،اللام4)علطثمي

!كلعم؟

ا-491"09955118،17639-ا10

"235،3400.060،840-6135586،685

"197-39158575709،609495 9-55 o

.2701"9-069!9

ثلنصرالالث:

A؟294-494،13016-7،8،

80+

ثلملصرالحاس!ب!085-94،084.984.

5"095،295-495.لأ34ثمئون

in!01ثثصؤ ,-%riotr.

!الألل:ثهثنل

818لأ،65123، 08" 4 ، IM"

!985.،ول5

ثيمعدن:

5211235،"9؟،182 ، 2 TV"

،3"3.52،1565،5786+،.597-697
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أمى(

-01:سدثا

9،4.679-!!867"5918كه9ث8لمه

صفورة:

%1rbv. rvt. nA.1ا.

عمويل:.

!6،906161.لأث5526،595،706

،624-0626270،6339463.1i1،6!ة

6!7،671-662،.734

"لة:

،894-99،0562683 9،6، 461V،

.721

صوز

901،291"،5،3478،"048466،

106،5"65"652،07-607!686-5687

81،811!ه4ش،12ءلأ،723،الأ"9،072

.1001!98،اهه،89"لأ8635"82،833،ة

سيودْ:+

،،4-2.،46"696،*،،*6

1001.لأ-755"54،139ة!46،3،-

لا،.":عدعدا

865،ههه73"ةاالأ536،1006،95

All

فى()

A1oM-oA!060ةطالؤ!

لأ8-،3.87طهرالا:

طولط:

همعة:

.24،347،362،377،،382

99305110،0519066189.4،484VV،

،966089AW.

،ع؟
!9ء.،....،1:الكلاهنعالي

-282،1536،971Ari:عاموس Art.

362:عاى -5558 o 6! 3، oة.

:عجلون

،522،57!،955""!62-612

80% r.1rAAIT

عزرا(

46".358.3،!"851"209،806

"269،289،631.469-539

!86-866!*،!إ:

.5،5001يا54!34،+9-+8:نعقلا

عحناز

651"5245!1553755728،

928،0685509.

جمالرعصؤن

11،71،ث707"805،96603،

!86.ه2816،8،"يا1621!،

1601%1!0681،أ،ياه64عكلا 1M.

عتر،ن:"

"543،5625!74"622،808

،8734001*، AV-( AV.

.%rrت،Al)رضىطالباء!ينعلي

:عمان

2..80341"51،لأ13!،.148

0101"ء101.
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-ا"401

عمرى،

827،982،ص!81"7957،508081

831-833.،

:اعمون
512-513.؟994055.،91386!1،

2لاه،5 .1Ai-،6؟VAa،0626،.ة

،647-96848176AVT 986" 0 AT،"هه.

.0.1:؟؟+2..598،109،7،9،642،

.eaa:عج tW, ttr- ttl,

:إ-.اللاآ()عله)عهسى

2"الأ،51449IA!ا-01،138،

315،326،738،823،1701.

.()ع

.ا!زأ،

22!-23!،*7،921،4-215؟2،

،053"9534304،!6.1!7"،957-295

6 !84، 723، ،563 95، m875-876"،مه

T 296،60011 091، ،869" Mrا.%.

001أ!(

.32.82،"لاران:

،لارس

15+"919،2192491،9+-329

9-089.لأ76949

29301فها،اثه)رض:محمدنثلألجما

4آأرادان

،181.-5،1760183*ا-،7217،

185،0911094،.698-"59

'A't:لقسح ? -!M At1.

لكحا:؟،8.

فلطض:

،93%،،25"34.72-3 ، 94 - t،لا

021-.ء12741-03!،8.؟،4.29لأ9

227025-21،228*؟42لأ ، yrt-rra-

328-033،،6،282،325ء252،2

.341rir"+3-8+5-5+،كم

2*ه3485353،367-368،+،3-6،،،

03813-ا*-5387 AA- ..Ar rAr1. rA

،17،،463-90465،،؟09534320-13

LAo- tAr 81!5 ، tVi- tVV"405"4،هه

531-952-52،532-523،؟5،،9!17

،5368،-53،54645،557 ، Do i"

،95-695،ل!61،566-5672،5!-62!5

963-623-1625"614-615،؟.6،4،60

6862956"673،؟65ء965"4،6"،60.

،596،،161،72"72،-723"*81،74

66،،-"36،ثي13!7-9،752"7،ء،57

،*4،781YAM،7808-508،،693،-لأ

581*8135826،836.-83!42 .-"tA

858862-859-71،853،"،ء584 ،Ao،

33918".هه-المه*872-4873،8 5 M

،809HIV19-959"3095ء98، -tfir)

.929،339.8،9164-؟239-239390،

ء639،69،؟49،3091609-8094695،

،859-98920012 1 Mr- iii"،\+ءاة

."1601-2101!2301؟? t!tr-،t
.301!-301-3101،3301،"2701-2801
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856ء!08،فرلل:

لثوم:

،217،248،2!3،2561347،+1

rAr. rva.

،206فعنحاس: aiv- oil I22.I

)ق(

!ادك!:

"113ء052-152،652"612،722

413،56 5 ، ! 6 2 ، ! 36 ، 5 2 1 " 4 75 ، tri،

+55872"348.

.525،725:لا!ط

لرفار:

لم!.464981،3،،3،،!رقمعش:

010All, Iyr: ijj- m.

.979-65789+)الثالىثبز

.2،2240،1.1."،22:لنا

بغز

،93،108"3761،!م-933،1+2

604.

(ك)

+4.280-+610،*33:!مالنكا!ب

.143"42.:كاموزا

.5،6451618،-52لا3:كرت

:كعان

،96762"95534، 4Y191،1،-V

181-183"174-1175لأ7-178لأ"682"

5185911،"21142132160،226-023

،236923،،2880،311313323-1324

328،334،352 ، rtA- rtv،, rtr,rri-

13538-.ir rm. -%ArrA.، rYA. rc.

،467-908468،،3،943،يا،431-؟43

"476،8،4،،8،-4819551527-1528

،!31-!039"5-05551 4 otr, on- ort

،،!2،555-556561،564-566،57).

5687،721-7225!436،57،!"9"19!

.619

همر!الئالى:

229،29-هـ919-029"179،

279-319،339،559.

.AYوركى: - MY. o 134 ell..

ال(

:لانلا

-5321094،؟181-48"03،86

19،.

لأخ!ق:

"8يا86،4!"-!943،38638

."9-لأ4098هله

8!"*:لارسا

:لاو!

2814191،2 5 7 gyre MY،

،825175،785،076.

4نينا

،6،497،،284،!945435،

05!"065"460،47!،167""67،

3*-4*،48!،61%00: 5 A-
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لبفلأ:

:لو!

760،47679ء، 495، AA- AVNIL-

824514-!1!85"56512،9.!"91.A
لا.98.06،،182،491يئا:

م(9

ة-اثهرسولمحمد

9-01،،23"!6558601""317

لأ.295342،525ء32،37،لأ326:

486.،6176!6"،422لا،7،7،:مارى

s.،1861856638محثيم

:مدك

,i11"11.274268266،9210.ا

"313-314"352،+3"384t it ، rir.

240-25!.522"13!-16!،55،؟

مجدوة

621565!-3،036،9711563"لمه

968،728-684،096"5،6730568،لأ8

ول-833،708،8641،،"لأه66لأ،62

المه.

4ممىبثاح

،217،22)،922235-5236،263

293-!93،ء+-79253255327،382.

4LV% ADv% lM-

م!بم:

2"الأ57،8691181261،،01

لأ.73-38لأ311-315-293"

لصفحاتامعالم!مصر:

602،،225-226"5*-957

!*ه63،21،6!84!-058،586،

98لأ-8لأ7 ، W569،*8-597987،،لأ،

.69.كا

معكلة4

،661،668،لا،6!،.99،-.

086، Aot. Atr.A!A.

66.ول642؟63"مفوثعث:

A.مكا: -e1.1A tr_%.

لعفحات:امعالمفى:موسى

موالط:

،311،386441-2،4،،87،

062"75!،25.053ء،522.\.!-،1!"

،6346،46"648-964،826-827

،982-831"834"614863،872"98!

.001لا

-11Arl!4:صئح AYA, AYY.

I.29،-3399!،صد،:

صهـال:

،063-n,-wm mty cirr

.754

!ولولامما:

335"،78175"لأ،66-56796-3

13380914"535.652،289

(ن)

+63،661،لالال:

.201لا408،066"1!لأ،09،نايلس:
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.80383!-88!725،7:ال!دلا

.1،6"16-2163:ثىلاحا

لاحمد)

1Ivr " vi- vr ، 7 1 . IA 6 7 . e-

.9،0094.،81،،؟47

لحما:

9 2 6 " 7 5 6 0 7 1 0 5 5 9 3 1 5 0 3 ، vr،

389-159،659.

لصرنوع!

لمه".،لا525691،077،89لأ"93

90"598-398،هه-9ماله 4 " 90 1 - MA-

509،8.5 9 2 7 ، 9 2 ، 5 9 1 9 ، 9 1 1 - 9 1 0 Ili

iii j %-!Y1 vi.

.998،لمه-6هه2،لمه.،694،878لخاو

.6!.18.34لمن

لالالى:

،085،*202،194،465،5،؟82

Atr. A!A.

لأ.لفركمتى:6

725.981"5720552َ818+،،لمرود:

لولي:

"ح:.

05356-700.90046،+،-465

467،466،9551-!15"536.741

2201-2301.ليرون:

أهـ(

.216"-*1ا!ه"،0004632هاجر

هالرن:

!27-281،*61،2؟6،2464!،

2013 892، 192-692، tYM- YAV

،311-312-31،321 931، 5 %r،a

43،،،92-8160،426،834لأ،413-40

.-4384"،2056"068

هوث!ع:

2825313436"18،لأ 1trr،

4604616-4617،006،6.81AfV- AU

.981

:!ودوت

7410 9468 410، . --At IVAd1l

.639هه،6*2،873،8*5

735،130124095-2101،:موودوس

-!r!1:هـروديا -IIA.

(و)

..Art"828:إرلونوادى

الأددن:رادى

.-905،51،!28615 .sir،

،308"813.998

.531lit،:القاعوادى

4.ده:الجزروهوادى

505.905،اك!صا:وادى

09501العرازوادى

ال!ية:وادى

!05"705-8.!،15!،152،

526"964"265"96!5!07،51-V VاV.

.216-217"165:الرسقوادى
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،531.64،:الرلاتوادى

396.:الرمةوادى

.1640477افدلاء:وادى

8،6:الملحوادى

3250.34":النهرفىوادكة

385.:النطرونوادى

النهل:رادى

0523،325"3350"3.tvv. .r A.

.055:إعلونوادى

-IIA:ف!اعاوواس

.Vاا:ثلهثوادى

644.:جبعونوادى

032.:جموثنوادى

.486:دجلةوادى

645رلاوادى : o

9.!.،4441راردوادى

ض.7346،:دلوان،ادى

95.395"0مورداوادى

:A P.Ajwasij.'%%

923."2142-لاا:طملاتوادى

734:لوكينرادى

لأ.416لبران:رأدى

.9743"،6!ي4+ه2لدرودْوادى

.،18منارأ:وادى

477.:موابوادى

612.:،!قوادى

563.582"،194؟فدعلوادمما

)ى(

روألط:

جلعاد:،لمحر

،612-614.621064-5641IVY.

!.486"25،797،908موبهايا

!لى:

،4،19tثا"8610.91،144"35

9.0،210،400،870،216"386،508،

483.

.313،614،615،176"6724.72:كرون

.5،865،5975808-*42815675يصحر

لالل:رويعام

1.1,"24427.0568،723،783

857لأ،لأ-7989يا،،7859، AAII-A!r-

4 086، ، ADA6495،هه

At-I!.4،836الثالىآء!سا A.

يندط)

،582617"578"563"1985522ء

623-5625،63،،832583،.856.

ووثا:

655،,006،دله-5امه908،876،

.649

كثع:

"03،68171،22)،"3،3-346

934-0135"367-368،386904،،.16"

،955،952!05-!)9،،552-567.956

!711573-574"6620،6،7.87،

كمكولي:

05،156،61-اه38"03،34%36،
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463"68،73132239،5112-!A1Ar"

،4،1،136"14،-1،1،1468،10"166

914،3.2-891لأ"769-71491-173؟"

0523%0221235-44222-211؟2، 2" T

244

.ATV،587-1،1351958!9ة!ماح

5أحاز،مو - Mt ، Air، -836 Are.لمه

ي!وأث!؟

.866863-،835-705.836،؟.ه

-موفىا:

18،34،136-+1505011011،

512،172،262،2725282528"،326،

6"3،50 6 ، 4 18 ، IVA-لأ-VVI05"115"

،لأ78558ء"530،140-.265-527592

،+6-62،634،638لأ،6،166؟906،3

663-،66؟،643،6،165-،،064-146

،66"667-671،68-686،"696،971،

4721073،6،81 ، !* ، 750 " VIA-"،V

-5753879578097،4،93،697مه

،83-832؟،408-908،281،835،821

5!8،852 ، AU-At1 5 983 ، -.YAArt-

872-85986-ا85659 ، 862-867 ، A t"

5 # MY- AA% ، 987 ، AVV 5 -*VA-لمهIVA

.398،لمه6

:موه

35593،901،187"918،9914

1358؟25133،6ول " 35 35-" r 1 -M r

،6!ه،5"361،368،274،4311270،9

،60.6208.060780-0580،583،658

0166،975-0767670"976-077،772

5827لأ782،98 . ATr- AV .. 1!A Nit،

83101833،8+-836"842،985-086

6 ، 871 " AVV. Ati- AtA398948-،"لمه

،798"309-4.9،609،11919-1791،

3295،349-030949-0591،969-739

.؟.+،299،799"979-819

ه!ام:

85101825 -823، A 22 . Ale

831-832،"6،-8615866.

.861-4،736835،862طوثافه

لمه.-7لمه:5!لاليم

.All:،لاعيمو

ITIطو : A.

!لإ!:مو

"609-509"009"98،،لمه-9لمه6

319،.359

.Aliه،رولأم:مه

اللاأ(محلدأيحى:المعملان!حا

.805:المكاكلروحا

هوكالوس:يرحا

959،30011-001،.1.1،1201.

للاآ،)علي:روصف

619-؟563،062،7539578.90.

.71701*،أبجار:يرت
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فامنى:روكف

لأ،5211"5956972،735،974،62

،8.96lo"9!8001"0160051،ة4-في

+201،-2301"1501

515.ألصلاآ،)علهء!:
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الخسئارةالمراجع

ا:العربيةالمراجع-اولا"

إلكريمهالقرآن-ا

هـ.ا378القاهز،الثعبدار،البخارىصحيهح-2

.م1-1791729العاهؤ،ال!ولدار،!صلمصح!ح-3

121الفاهزة،الحلبىطبحة،أحميالأماممسند-4

.07!االقابز،المفدسالكتالطدار،والايخل()التوراةالمقدسالكتاب-5

519101لِروت،الكائوليكيةالمطبحه،المقدسالكتاب-6

.5691الاصكندر!ة،البردتستانتحذفهاالتىالقانونيةالأصفار،المقدسالكتاب-7

!.691لإالقابز،الموعودةالأرضوعقيةإسرائيل،البصفافأثكار-8

الأولالجز،التاريخفىالكامل،الشيبانى(عليالح!نأيوالد!)عزالأثيرابن-9

..6651!روت،والثانى

مناأالأجزاءتيميةابنفتاوىمجبوع،(الحليمعبدبن)أحمدتيحي!ابن-01

11هـ.ا-3811382الر!اض،35(إلى

والنحلوالأهوأءالمللفىالفصل،،أحميبنعلي)أبوعحمدجزمابن-11

..6491الفاهز،أجزاء()خمسة

الفاهرةالمحي!،البحرثفصير،الاْندلسى(حئانبن-سصفبن)بحمدخانابن-12

.7191-ست،خليونابنتاريخمحصد(؟دنالرحمن)عدخلدونابن-13

دار،الأولالجزء،الكبرىالالبما!،معد(بنمحصداللةعبد)أبوسحيابن-14

.6891الفاهزالنهـحررو،

الجز،التار!خفىوالنهايةالبداية،(إسماعيلالدفىعمادالفداء)أبوكثيرابن-51

ليروت،.الأول
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القامز،()جزءانالأنبياءقصعى،(إسماعيلالدفىعمادالفداء"يوكئيرابن-16

6891.

1أجزاء(أريعة)النب!بةاليؤ،إصماعيل،الدكعماداءالفي))يوكثبرابن-17

-Mlالناهز Mt.

أجزاء(،)أريحة!النبىععيرة،،أيوبفياسثعبدمحمد)أبوهثامابن-81

.5561العاهز

الجزءالبئر،أخبارفىالمحتصر،إساعيل(فى!نعمادالم!بد)الملكالفداءأيو-91

هـ.ا325الفاهؤ،الأل!

.0591القاهرة،الثانىالجزه،الئمسمركيفى،بدوىأحمداليكتور-02

.6791القاهز،اليهود!ة،شلىأحمدالدكتوو-12

.7391الفاهؤ،والننَةالقرآنفىمع!ر-سضه،الححمدعبدالدكنورأحمد-2ا2

.،المصرى،دب،النرعونىالععر،المص!بةالضاؤداربخ،فخرمم!أحمدالدكتو!-23

.5891الفاهؤ

.58191الغامز،العر!العالمفىدراطت،فخرىأحمداليمحور-2(

iالفاهرةا،الفديمالآدنىالرقريخjفىدرلات،فؤىأحمدالدكرر-25 ir.ا

.9167الناهرةاالنرسنبةممر/نخرىأحميالدكرر-26

،19العدد،الرىمجلة،الاميةللعولييعياتمعق!ا،إضاقالأل!-ا27

.02اk-liالكو!كت

.2791القاهؤ،العرببلادفىاالبهودكأربخ،ولفنسوفىإص6ليل6الي-28

.9291الفاهرة؟الاصةاللغاتداركخ،ولفتوناصأثل!دكتور-"92

القامؤ،الهودىالدفىفىالصهيونيةأصولط،الفاررقرانجىاسماعيلالدكتور-.!

4'11t.

68911.القاهز،أجزاء()ثلائةوالنحلالمللصمد(،الفتح)أبوالثهرمانى-31

القرآنتفيوفىالمعانىروح،محمود(اليدالدلقضهاسالففمل)أبوالألومى-32

الفاهؤة،المئا.دىوالبعالعنى
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البلادأسماء!ناستعجممامعجم،العزفى(عبدبنأدكةعبدعيد،)أيوالبكرى-33

.591ْا-5491القاهرة،أجزاء()أربعةرالمواضع

.5791الفاهرة،أجزاء()ئلاثة،البلياننتوح،حى(بن)أحمياللاذرى-34

التأوبل،وأصرارالتنزيلألوار4عحر(بنالكةعبدالخيرأبوالد-فى)ناصرالبضاوى-35

..68091القاهز،(جزءان)

القاهز،الأولإلجزءالنبؤدلائل،الحش(بنأحمديكر)ابوالبيهقى-36

079%.

.ا74!نونى،القرآنفىالفصةشيكولرجيةنفؤالنهامىالدمحرر-37

كوامضحفاشعنالكثافعمر(،ينمحمؤاللةجادالفاصم)أبوالزمخث!رى-38

البهاف(،ب!فيرأالمعروفالتأوبلوجؤفىالأقا!للوعيونالتنزبل

.6691العاهؤ

الهنيى،المحي!فىوالملاحةالعرليكتاليمنأوفير،بكر،بعقوبالهداليممنرر-93

.5891الفاهرة

ايف!يرفىالمنثررالير،بكر،أىدنالرحمنعبدالد!ن)جلالال!يوطى-04

هـ.اrvvطهرانبالمأفد"

!روت،الفرآنتفحيرفىالبانمجمع(،الحنبنالفضلعلي)أبرالطرصى-41

6191.

إالمعروفالفرآنآىتأوبلعنالببانجامعجرور(،ينمحميجعفر)أبوالطبرى-42

71الفاهز،0الطبرى(ثتفير 9 o91-W.

ثتاريخ)المعروفوالملوك!رصلتاريخ،جر!(بنمححدجعفر)أبوالطبرى-3،

.6791القاهز،والثاتىالأللالجرء،الطبرى(

4t-القاهزالكبير،التف!ير،القرشى(عحربنمحمياللةعبد)أيوالرازىالفخر

3891.

القامؤ،القاعمى(بتفصبر)المعروفايأوبلصاس،(الدبن)جمالالفاسمى-45

5791.
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)المعروفالقرآنلأحكامالجامع،أحصد(بنمحمداللةعبد)أيوالقرطبى-46

ا.7i-.9691الفاهز،الفرطبى(كتفير

الجزءالجرهر،ومعادنالذبمروج،الح!ين(ينعليالححن)أبرالم!عودى-47

01!عروت،والثانىالأول، i wr

باريس،والرابغالثالثالجزء،والتأريخالبدءكتالي،طاهر(بنأالمطهرالمقدصى-48

130917091-.

بتفسير)المعروفالتأدلألوحقالقالتنزلمدارك،أحمد(بنالكةأعبدالنحفى-9(

الفاهز.،النفى(

الأد!الجزء،الهعقوبىناريخ"جعفر(بن!قوبأبىبن)أحصداليعقولى-05

.%069بيروت،.والثانى

.ا!6!لمروتأمرلهكا،واكثافالفهنيفبونأد.،)سبلالأصط-15

.5891ديروت،لبنانفلب،الريحانىأممن-52

.2491الفاهز،اليهودىالعالميفظة،عحلأبوليفىاللى-53

.4791الفاهر6،يمةالقيالمصرلآالدراساتمنلمحات،لبببباهورالدكنور-54

.7591القاهرةمصر،فىالآرامونمحياد،عيادبول!الدكتور-55

الجماعات:والدفىالاقتصاديينالأسؤنظام،الأسيوطىأني!الدكترردروت-56

القاهزة،إصرائبلينو،البداثية

.6691بيروت،الاصلامقبلال!رب،زيدانجرجى-57

.6791القاهزا.شرولولوجيأ،اليهود،حمدانجمالالدكعور-58

.0791الفاهزمصر،ش!بة،حمدانجصالالدكمور-95

أجزاء(،)عشرةالإصلامقبلالعربتار!خفىالمفصل،علىجوادالدكتور-06

1بيروت 0 A4'91-1V91.

الأصقفية،للكنبحةوالنحرالتأليفدار،المقدسالكتاليإلىالمدخلسحيد،يب-61

الفاهؤة
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القاهرة،والإصلاموالمسيحيةاليهوديةفىاللةخليلصعيد،حبيب-62

القاهرة،يتكلمون،الأقدمونالأنبياء،صيدحبيب-63

6 f-0791الإدممندرية،أداودمدينةأم-افةمدينة:القدسظاظا،حنالدكتور.

.0791الإمحتدرية،ولغاتهمالساميونظاظا،حنالدمحور-65

.7191التاهؤ،الإمرليلىالد!نىالفكرظاظا،ححنالدكنور-66

.V91االقاهرة،وإصرائيلالعالميةالصهيونية،وآخرونظاظاحسنالدمحمور-67

القاهزت،الحبرانيون،يمالفيوالثرقمصرضاؤ،محمودحسنالدكتور-68

القاهؤ،151العددالمجلةبأصولها،الأمورإنما،صبرىالففارذوحسين-!6

-07

'-7

-72

73-

74-

75-

76-

77-

VA-

97-

-08

-81

.96!ا

.ا07!القاهرة،157العدد،المجلةاليهود،توراة،صبرىالفقارذوحصين

.163العدداألمجلةاليود،توراةفىموسىاله،صبرىالفقارذوحسعن

.7491القاهؤ،أسوانفىاليهوديةالجالية،الدسوقىطهخالدالدمحور

،الأولاليهابأفريقيا،وئصالآسي!اغرلىبخوب،الناضورىرشيدالدكتور

.6891بيروت

افالثاالكتابأفربقيا،وشحالآسياكرلىجنوب،الاضورىرثيدالدكتور

-.9691بيروت

الفاهز،(ا-13)الأجزاءالفدبمةمصر،حسنصل!بمالدكنور

IW- Iita.

.4591القاهرة،الأولالجزء،القديمالمصرىالأدل!،حنسليمالدكتور

.أ-.679791لمروت،الروقدار،القرآنظلالفى،قطبسيد

.4091القاهز،الإصرائيليةالأمةتاريخ،مكاريوسضاهين

.11Y.القاهرة،الصهيونىاليهودىالتراث،جرجىصبرىالدكترر

.،791القاهرة،الكربمالفرآنتفحيرفىالواهراجوهرىطنطاوى

بفداد،والثا،تالأولالق!مم،الفديمةالحضاراتتاريخفىمقدمةباقر،طه

559%.
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82

Ar

84

Ac

Al

87

88

8!

!2

!3

49

69

79

89

99

الفاهز.،الهلالدارالأنبباءاأبوللراهيمالعقاد،محمودعاس-

القاهؤوالمبريينا،اليونانلقافةمنأسبقالعرييةالثقافةالعقاد،محمودعباس-

01ا06!

؟6591الفاهز،خصرمهوأباطيلالإصلامحفائقالعفاد،محمودعباس-

.6891الفاهز،العالميةالصهيرنيةالحقاد،محموذعباس-

.6891الفاهزالنور،عطلعالحفاد،محمودعباس-

.\07!الفامؤ،عالميةدعؤالإصلامالعفاد،محمؤعباس-

.6691القاهز،الخالدةممرزايد،الحميدعبداليممتوو-

.6691الفاهزالخالد،الثرق،زاييالحميدعداليكرر-

.7491الفاهز،الخالدةالفدس،زايدالحمبدعبدالدمحور-

الفامؤ.،الفرآنمعانىفى"فؤالرحبمعبد-

كربىشمالفىالقد!ةالمدنبعضعنلمحاتالأنصارى،الرحمنعدالدمحمور-

7591.!افىالر،إلعددالأولالداؤمجلةالعريبة،الجزرر

والحراق،مصر،الأولالجزء،الفديمالأدنىالثرق4!الحالعزفىعبدالدكتور-

101!67الماهز

الثاتى،الجزء،الاسلامظهورقبل!لربيةالاْمةتار!خ،شحلألةالف!تاحعبدالدكتور-

.0691الفاهز

Nالقاهزالأنبياء،تصصالنإر،الومابعبد- i I I.

.6891لاصكندرية،الإصرائيليةالثضه،الراجىعد.الدكنور-

،للإسلامالابقةالأديانفىالمقدصةالأصفار،وافىالواحدعبيعليالدكتور-

..4611الفاهز

.6591القاهزاليهود،أيدىعلىالتوراةمخة،ناصفحفنىالدكعصام-

الفاهز.،الأولالجزء،انربخعبرإسرائيل،حنيننزادالدكور-

ا.VLAالقاهز،الهبروغليفبةايوراة،ححنبننؤادالدكعور-ا
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.0791الفاهز،المقدسكتابهممنالبهود،عونأحمدكمال-101

القديم،الأدنىالثصرقتاريخمعالمعصفور،الهاسنأبومحمدالدكتور-201

.1"69الاسكندر!
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الإسكند!جامعة-الآدابكليلأ

أصان.محافظةإدفو-مركز-البعيليةفىولد-ا
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.0691عامالإسكندرية

الإدكندر!ةجامعة-الآدابيكليةالقديمالأ!نىوالرقمصرلتاريخمعيايمعين-5

.ام61!عام

-لآدابكليةمنالقديمالتاويخفىالرفبمرتبةالدكتورا.درجةعلىحصل-6

.ام!69اعامالإ!ك!ندربةجامعة

جامعة-الآدابكليةفىالقديمالأدنىوالثرقمصرياربخمدرسئاعين-7

.ام!69عامالإسكندرية

جامعة-الآدابكيةفىالقدي!الأدنىوال!ثرقمصرلتاريخساعدم!أستاعن-8

.ام749عامالإسكندرية

جامعة-الآدابكليةفىالقديمالأدنىوالرقمصرلتاديخأستابمعن-!

ا.Wlعامالإصكندربة

الفتزفىبالرياضالاسلاميةص!عودبنمحمدالإمامجامعةإلىأعير-01

wv- i ivrام.
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+.ام829عامفىالمصيلةالآثارهيئةإدارةمجلسفىعضماعين-

29عامفىللثقافةعلىالاًبالمجلىوالآئارالتاريخبلجنةعضومعين- Aام.

.م-8791االفتزفىالمكرمةبمكةالفرىأمجامعةإلىأعبر-

جامعة-الآداليكلي!ةفىوالإسلاميةالمصريةوالآثارالتاريخلقسمرئي!ئاعين-

9-1ا!AV)الإسكندرية AA)0/1م،.:

الفرعونيةالآثارفىالماعدكأالأصاتذةلترقيةالدألمةالعلميةللجنةمقررلماختير-

!-A)9القديمالأدنىوالشرقمصروتاريخ I VA.)ام

.ام889عامفىالاسكندرول%،معة-الآدابكليةفىقفرغأمحنادبمعبن-

المتخصصة.الفوميةبالمجال!والأثرممطالحضارىالتراثلجنةعفمو-

الآئار.هئةفىالمصريةللاَنارالدانصةاللجنةعضو-

وتاريخالفرعونيةالآثارفىالمساعدكلإسلألذةل!رتيةالدائمةالعلصيةاللجنةعضو-

الفديم.دنىالاًوالثرقسصر

مصروتاريخالفرعونيةالآئارفىالأسلذةلترقيةالدائمةالعلميةاللجنةعضو-

..ا.الفديمالأدنىوالثر!

التاريخ.فىالماعدفىالأسلألذةلترقيةالدائمةالعلميةاللجنةعضو-

وآثارتاريخفىوماجستيركتيا..رصالة!همنأكثرمناقثهـةفىونارك-أضرف

والعربية.المصريةالجامعاتفىالقديمالأدنىوالثرقمصروحفاؤ

منذالإمحندريةجامعة-الآدابيكليةالمصريةالاَدارشعبةعلىوأشرفأسى-

م.?829عام

دضنا-مركز-الوقففى؟الإسكندريةجامية-الآداببهليةحفائرفىئمارك-

-دسوقمركزالفراعبن،أتلوفىام(،WhIA-عام)نىقنا،محافظة

ابم(+839لم)82عامفىالشيخكفرمحافظة

.الربالمؤرخيناتحادعضو-
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